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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o romance A maçã no escuro (1961), de Clarice 

Lispector, mais especificamente, as faces melancólicas de Martim, protagonista da narrativa 

em questão. Nessa pesquisa, parte-se da hipótese de que a problemática da melancolia, tão 

presente na escrita clariceana, aponta para contradições históricas de seu contexto de 

produção, as quais se dão, por exemplo, através da construção fragmentada, incompleta e 

precária do personagem Martim. A partir desse viés propomos uma análise por intermédio da 

teoria crítica da visão benjaminiana. A suposição ganha força ao observarmos que o diálogo 

da obra clariceana com a história brasileira tornou-se uma questão evitada pela crítica, com 

raras exceções, como procuramos mostrar no segundo capítulo deste trabalho a partir do 

estudo da recepção crítica do livro Perto do coração selvagem (1943). A consequência direta 

dos primeiros estudos de suas narrativas foi a cristalização de lugares-comuns, de base 

canônica, tais como obra “intimista”, “subjetiva”, “introspectiva”, tornando estática uma 

literatura marcada pelo dinamismo com a linguagem. 

 

Palavras-chave: A maçã no escuro; Clarice Lispector; melancolia; Crítica Literária. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  



ABSTRACT 

This study aims to analyze the novel A maçã no escuro (1961), by Clarice Lispector, more 

specifically, Martin’s melancholic faces, the protagonist of the narrative in analysis. In this 

research, we assume as hypothesis that the problem of the melancholy, so present at Clarice’s 

writing, points out to historical contradictions of its context of production, which occur, for 

example, through the fragmented, incomplete and precarious construction of the character 

Martin. From this bias we propose an analysis through the critical theory from Benjamin's 

vision. The assumption gains strength by observing that the dialog about Clarice’s work with 

Brazilian History became an issue avoided by critics, with rare exceptions, as we try to show 

in the second chapter of this work from the study of the critical reception of the book Perto do 

coração  selvagem (1943). The direct consequence of the first studies of her narratives was 

the crystallization of commonplaces, of a canonical basis, such as "intimate", "subjective", 

"introspective" work, making static a literature marked by the dynamism with language. 

Keywords: A maçã no escuro; Clarice Lispector; melancholy; Literary Criticism. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo analisa o romance A maçã no escuro (1961), de Clarice Lispector, 

mais especificamente, as faces melancólicas de Martim, protagonista da narrativa. 

Diferentemente de livros anteriores e posteriores da autora, em que personagens femininas 

aparecem em primeiríssimo plano, este coloca em evidência a crise de um personagem 

masculino, acusado de ter assassinado sua mulher.  

Nossa escolha de um personagem masculino se deve por algumas razões. A primeira, 

de ordem mais geral, reside no fato de sua produção ter sido interpretada por boa parcela da 

crítica literária dos anos 40 e 50 como a expressão de uma mulher, no caso, a autora Clarice, 

obviamente. Tal associação entre vida e obra poderia ser constatada na construção de 

personagens femininas complexas, semelhantes, portanto, ao “perfil” de sua criadora. Assim, 

diante de uma escrita estranha à tradição moderna, estabelecida desde as primeiras décadas do 

século XX, a maioria dos críticos seguiu a linha psicológica e biográfica em suas avaliações. 

A segunda razão para o recorte dessa pesquisa deve-se à origem social e formação de 

Martim, valorizadas no mundo moderno e capitalista: um engenheiro branco, de classe média. 

No entanto, o aparente currículo de sucesso de um homem “bem sucedido” vai sendo 

colocado em dúvida devido à melancolia que o constitui. Interessante observar que essa 

característica vai de encontro à tradição documental da literatura brasileira, sobretudo, sua 

vertente regionalista, contemporânea do início da carreira de Clarice. Além disso, o 

protagonista parece representar um contraponto aos discursos edificantes oriundos da 

modernização conservadora no Brasil. 

Para melhor compreender a ruptura causada pela obra de Clarice no romance 

brasileiro, procuramos, no capítulo de abertura, traçar um panorama do gênero desde sua 

ascensão no século XVIII europeu até sua afirmação no Brasil.  Observamos inicialmente a 

partir da concepção de Lukács (2000), que o romance, enquanto gênero em constante 

transformação, apresenta uma  linha tênue entre continuidade e descontinuidade em relação as 

formas épicas, nas quais o destino dos personagens era guiado pela presença dos deuses, bem 

como, o mundo formado por um grande circulo mítico, homogêneo e coeso responsável por 

acentuar o distanciamento do leitor em relação à obra lida. Ao entrar o contato com o devir 

histórico, o romance perde a sua aparente estabilidade e acentua a complexidade dos 

personagens.  
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No segundo capítulo de nossa pesquisa, apresentamos uma análise da recepção crítica 

de Perto do coração selvagem (1943) e de A maçã no escuro (1961). O objetivo é mostrar que 

a obra de estreia foi interpretada com lentes acostumadas à fatura da narrativa tradicional, 

portanto, documental, da qual tratamos no primeiro capítulo desse trabalho. Não é à toa que, 

com raras exceções, a sua recepção foi marcada por uma crítica pouco flexível e, legitimada, 

ao longo das décadas, por lugares-comuns já consolidados pela tradição. 

Em certo sentido, a avaliação negativa, por assim dizer, de boa parte da crítica não é 

surpreendente num país cuja consciência de subdesenvolvimento, como diria Antonio 

Candido (2006), marca o tipo de reflexão que poderia ser feita sobre a literatura; reflexão em 

que a realidade econômica sufoca o pensamento crítico, mantendo a dimensão regional como 

objeto vivo da literatura, não obstante a presença fundamental da dimensão urbana, sendo 

tomada enquanto matéria determinante das narrativas literárias contemporâneas. Desse modo, 

interpretações cristalizadas e indiferentes para com seu contexto de produção seriam algumas 

das heranças deixadas para os debates futuros pela crítica de linha conservadora dos anos 40 e 

50. 

 Em perspectiva contrária, levantamos como hipótese que a melancolia, presente não 

apenas no protagonista de A maçã no escuro, mas na literatura clariceana como um todo, 

aponta para contradições históricas de seu contexto de produção, as quais se dariam, por 

exemplo, na construção fragmentada, incompleta e precária do personagem Martim. 

Demonstramos, no terceiro capítulo, em que medida essa melancolia torna-se o centro 

a partir do qual o romance em questão pode ser analisado enquanto o gênero por excelência, 

que consagra a manifestação e o reconhecimento da subjetividade individual nas narrativas 

ditas modernas, o que não nos coloca distante de uma abordagem que se quer voltada para o 

entendimento do objeto literário como uma resposta, ao mesmo tempo, crítica e reflexiva a 

respeito do contexto de sua produção. Nesse sentido, é marcante, nas obras de Lispector, a 

existência de personagens reprimidas que vivem recônditas no ambiente familiar. O pouco 

contato que estabelecem com o cotidiano se dá de maneira dolorosa, uma realidade a repelir e 

silenciar o indivíduo. 

As marcas antagônicas da modernidade ficam mais evidentes na obra clariceana, se 

levarmos em consideração seu contraste com a linha documental identificável na prosa 

regionalista dos anos 30, diferença gritante notada, por exemplo, na melancolia do 
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personagem Martim, de A maçã no escuro (1961), em contraste com os personagens 

patriarcais ou subalternos da prosa regionalista.  
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1 CAPÍTULO I: ITINERÁRIOS DO ROMANCE 

1.1 Panorama do Romance: da Europa ao Brasil 

Desde seu primeiro romance, Perto do coração selvagem (1943), a obra de Clarice 

Lispector tem sido considerada pela crítica como diferencial dentro da prosa brasileira, ao 

apresentar uma narrativa cujo grau de fluidez linguística valoriza e possibilita o contato dos 

leitores com aspectos psicológicos de seus personagens. Tais aspectos apresentam 

perspectivas para além do próprio texto literário, como seu contexto histórico e político. 

Nesse sentido, ao romper com os conceitos canônicos, a obra de Clarice instala uma narrativa 

marcada pela fragmentação, e passa a não estar relacionada com a ideia de totalidade 

exercida, sobretudo, pelo narrador, como aquele que tem a plena consciência de todos os 

aspectos da narrativa. Assim, notamos no conjunto de sua obra, a presença de um enredo que 

não possui uma cronologia, dificultando o encadeamento lógico da própria narrativa, o que 

resulta em uma mescla entre ações presentes e passadas, bem como um ambiente que, ao 

invés de valorizar aspectos exteriores, tem como grande cenário o indivíduo, sujeito 

problematizador, devido aos impactos do mundo exterior. Esse procedimento artístico 

representou para a crítica dos anos 40 um grande desafio, pois seus textos trouxeram à baila 

novas questões estranhas aos métodos de análise até então utilizados para julgar as obras 

presentes no cenário nacional. 

Observamos que, apesar de constituírem o epicentro da narrativa, os personagens 

foram sendo, concomitantemente esvaziados de uma preocupação social, exatamente pelo 

movimento da escrita de Clarice Lispector, fecundado a partir do exterior, mas, relativizado 

num movimento de ações internas. Nesse sentido, ao acompanharmos a trajetória do contexto 

europeu, percebemos que as narrativas brasileiras possuem em seu bojo muito das influências 

estrangeiras no modo de construção romanesca e, dentre elas, um ideal de objetividade 

histórica, vinculado à totalidade representativa, assentado nas bases cientificas. Tal herança, 

proveniente da Europa, e recebida sem grandes resistências pela crítica brasileira, será 

cobrada de Clarice em plena década de 1940.  
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Ao tentarmos delinear esse percurso, ainda que timidamente, nos deparamos com um 

momento de crise da narrativa assinalado por Walter Benjamin
1
, em que o pensador sinaliza a 

necessidade de pensarmos a história, não como um tempo homogêneo e vazio, mas, 

artisticamente articulado, na tentativa de resgatar a experiência coletiva, através dos 

fragmentos mnemônicos. É a partir desse viés que constatamos que o modo de construção 

linguística clariceana aponta para os conflitos existentes entre o indivíduo e o meio, não 

necessariamente preocupando-se em descrever a realidade num ritmo de causa e 

consequência, mas num movimento dialético, em que o próprio material verbal articula-se 

como tentativa de resistir e recuperar o passado histórico por intermédio da melancolia. 

Ainda nesse contexto, percebemos a necessidade de uma análise pautada sob uma 

perspectiva não totalizante que insira Clarice Lispector com as demais obras que possuem 

uma preocupação com os problemas sociais. Apontada esta necessidade de integração, 

apresentaremos o percurso do romance europeu, e como as ideias que aportaram no Brasil 

receberam forte influência estrangeira e predominam até os dias atuais enquanto critério 

avaliativo das obras literárias. 

O romance, enquanto forma histórica, consagra-se no final do século XVIII, tendo 

como uma de suas características mais marcantes, no tocante à  representação da experiência 

humana, o realismo. Tal caráter realístico foi concretizado nas diversas formas de 

apresentação do material literário; desde a descrição da sociedade ao comportamento dos 

personagens, tanto seu aspecto vulgar, quanto o lado cômico, mas sempre na tentativa de 

expressar a índole burguesa. Watt (2010), por exemplo, nota não apenas em Flaubert, mas em 

escritores sucessores como Defoe, Richardson e Fielding, a tendência de ressaltar as 

características mais vis dos personagens: 

[...] esse emprego do termo “realismo” tem grave defeito de 

esconder o que é provavelmente a característica mais original do 

gênero romance. Se este fosse realista só por ver a vida pelo lado 

mais feio não passaria de uma espécie de romantismo às avessas; 

na verdade, porém, certamente procura retratar todo tipo de 

experiência humana e não só as que se prestam a determinada 

perspectiva literária: seu realismo não está na espécie de vida 

                                                 
1
 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 

2012, p. 245-246. 
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apresentada, e sim na maneira como a apresenta (WATT, 2010, p. 

11). 

A partir dessa premissa, Watt nota que o gênero romanesco não se restringe às 

descrições de uma conduta imoral por parte dos personagens, mas se constitui um esforço de 

correspondência entre a obra literária e a realidade que ela constrói. Nesse aspecto o teórico 

destaca a natureza do realismo enquanto movimento oposto ao pensamento universal dos 

escolásticos: 

Por um paradoxo que só se surpreenderá o neófito, o termo 

“realismo” aplica-se em filosofia estritamente a uma visão da 

realidade oposta ao uso comum ― a visão dos escolásticos 

realistas da Idade Média segundo os quais as verdadeiras 

“realidades” são as universais, classes ou abstrações, e não os 

objetos particulares, concretos, de percepção sensorial (WATT, 

2010, p. 12). 

No trecho citado, observa-se que Watt ressalta como traço central do gênero 

romanesco a preocupação com questões particulares do mundo burguês, e não universais 

como defendiam os escolásticos. Assim, o romance surge na era moderna e caracteriza-se 

pelo distanciamento em relação à herança clássica e medieval, tendo como ponto de partida o 

questionamento da realidade a partir da valorização dos sentidos individuais. Nesse aspecto, 

os filósofos Descartes e Locke tiveram um papel importante ao considerar a não passividade 

do sujeito frente ao mundo, atentando-se para o fato de o romance ser produto de uma cultura 

que não mais está pautada nas tendências absolutizantes do mundo medieval. Na concepção 

de Watt (2010): 

O romance é a forma literária que reflete mais plenamente essa 

reorientação individualista e inovadora. As formas literárias 

anteriores refletiam a tendência geral de suas culturas a 

conformarem-se à prática tradicional do principal teste da 

verdade: os enredos da epopeia clássica e renascentista, por 

exemplo, baseavam-se na História ou na fábula e avaliavam-se os 

méritos do tratamento dado pelo autor segundo uma concepção de 

decoro derivada dos modelos aceitos no gênero (WATT, 2010, p. 

13). 

Nota-se um deslocamento das formas tradicionais do gênero romanesco, o que coloca 

em evidência características importantes. Por exemplo, ao contrário de escritores que 

baseavam os enredos a partir da valorização das lendas e dos aspectos mitológicos, o romance 
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traz em seu repertório a preocupação em relatar os costumes burgueses a partir da realidade 

circundante. Em relação à transição do gênero, Watt (2010) salienta: 

Esse ponto de vista persistiu até o século XIX; os adversários de 

Balzac, por exemplo, utilizaram-no para ridicularizar sua 

preocupação com a realidade contemporânea e ─ achavam eles ─ 

efêmera. Ao mesmo tempo, contudo, desde o Renascimento havia 

uma tendência crescente a substituir a tradição coletiva pela 

experiência individual como arbítrio decisivo da realidade; a essa 

transição constituiria uma parte importante do panorama cultural 

em que surgiu o romance. (WATT, 2010, p. 14). 

Assim, percebemos a tendência do romance em deslocar a centralidade da tradição 

coletiva para designar um gênero não derivado das antigas formas. A partir desse momento, o 

enredo passa a ser baseado num aspecto contemporâneo, dando enfoque aos personagens que 

não mais possuem um destino exemplar: “o enredo envolveria pessoas específicas em 

circunstâncias específicas, e não, como fora usual no passado, tipos humanos genéricos 

atuando num cenário basicamente determinado pela convenção literária adequada.” (WATT, 

2010, p.16). Nesse aspecto, o romance se diferencia de outros gêneros literários, por 

apresentar detalhamento do ambiente, no qual desfilam personagens cujos nomes demarcam 

características próprias. Destaca-se o fato de que os seres ficcionais devem ser vistos como 

pessoas particulares e não mais como tipos construídos sobre comportamentos previsíveis e 

superficiais. 

Como observado por Antonio Candido, é característica da ficção contemporânea, 

apresentar personagens se pareçam com o que há de mais vivo no romance, embora nunca 

possam ser a expressão fiel dos seres vivos, já que o autor, ao combinar elementos durante a 

construção dos seres ficcionais, não é capaz de mensurar os locais mais recônditos do 

inconsciente humano, o que já demonstra que a percepção nunca é total, mas, composta em 

partes, pelos aspectos criativos do escritor:  

O romance moderno procurou, justamente, aumentar cada vez 

mais esse sentimento de dificuldade do ser fictício, diminuir a 

ideia de esquema fixo, de ente delimitado, que decore do trabalho 

de seleção do romancista. Isto é possível justamente porque o 

trabalho de seleção e posterior combinação permite uma decisiva 

margem de experiência, de maneira a criar o máximo de 

complexidade, de variedade, com o mínimo de trabalho psíquicos, 

de atos e idéias. A personagem é complexa e múltipla porque o 

romancista pode combinar com pericia os elementos de 
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caracterização, cujo numero é sempre limitado se os compararmos 

com o máximo de traços humanos que pululam, a cada instante, 

no modo de ser das pessoas (CANDIDO, 1995, p. 59-60).  

Nessa perspectiva, houve uma evolução romanesca do século XVIII para o século XIX 

no que se refere à construção dos personagens, pois o romance acentua a complexidade dos 

seres ficcionais, propicia uma aparente simplificação do enredo e, ao mesmo tempo, valoriza 

caracteres, como a não regularidade da conduta. O comportamento em relação às ações na 

sociedade ganha importância em detrimento dos tipos ou caricaturas: 

As “personagens de costumes” são, portanto, apresentadas por 

meio de traços distintivos, fortemente escolhidos e marcados; por 

meio, em suma, de tudo aquilo que os distingue vistos de fora. 

Estes traços são fixados de uma vez para sempre, e cada vez que a 

personagem surge na ação basta invocar um deles. Como se vê, é 

o processo fundamental da caricatura, e de fato ele teve o seu 

apogeu, e tem ainda a sua eficácia máxima, na caracterização de 

personagens cômicos, pitorescos, invariavelmente sentimentais ou 

acentuadamente trágicos. Personagens, em suma, dominados com 

exclusividade por uma característica invariável e desde logo 

revelada (CANDIDO, 1995, p. 62). 

Assim, a comparação entre os romances e suas formas antecedentes revela que o 

enredo envolve personagens específicas, rejeita os universais e concomitantemente considera 

as características particulares. É certo que, ainda no início do século XVIII, predominava a 

tradição crítica cuja ênfase era voltada para o aspecto clássico geral, todavia, como Watt 

observa, Locke e Hobbes impulsionaram a tendência de valorização das singularidades: 

O conceito de particularidade realista na literatura é algo geral 

demais para que se possa demonstrá-lo concretamente: tal 

demonstração demanda que antes se estabeleça a relação entre a 

particularidade realista e alguns aspectos específicos da técnica 

narrativa. Dois desses aspectos são de especial importância para o 

romance: a caracterização e apresentação do ambiente; certamente 

o romance se diferencia dos outros gêneros e de formas anteriores 

de ficção pelo grau de atenção que dispensa à individuação das 

personagens e à detalhada apresentação de seu ambiente (WATT, 

2010, p. 18). 

A esse respeito, Franco Moretti (2003), no ensaio intitulado “O Século Sério”, 

examina os desdobramentos do romance europeu no século XIX. O autor observa a tendência 

de o gênero romanesco abordar o cotidiano com uma maior precisão e com um 
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distanciamento emotivo por parte do narrador. Existe o que o referido autor denomina de 

“enchimentos”, isto é, elevados graus de descrição do ambiente: 

Os enchimentos, por assim dizer, mantêm a narrativa no interior 

do caráter ordinário da vida. Sente-se aqui a sua profunda 

afinidade com aquela civilidade das boas maneiras tão 

importantes no mundo de Austen; e, é lógico, as boas maneiras 

servem justamente para conferir certa regularidade, certa forma de 

existência. Graças a ela a vida cotidiana se eleva, estiliza: era 

meio comédia, e se enche de dignidade. Como os quadros de 

Vermeer em relação à pintura “de gênero” holandesa: olhamos 

para eles e nos damos conta de que ali ninguém mais ri ─ no 

máximo um sorriso, mas mesmo isso raramente, por que de regra 

as suas personagens têm o semblante educado e composto da 

mulher de azul: Sério. Sério, como na fórmula mágica ─ 

“imitação séria do cotidiano” ─ com que Auerbach define o 

realismo (MORETTI, 2003, p. 7-8). 

Nesse sentido, o enchimento representa um sintoma da racionalização da vida não 

mais guiada pelas leis divinas, universais, como entendiam os escolásticos. O caráter 

secularizado traz em seu bojo um estilo que almeja contemplar a classe média, que agora se 

entende como burguesia, assim, cresce o tempo ocioso, consequência da diminuição do 

trabalho manual, juntamente com a multiplicação da vida privada: 

O Bildungsroman e o sentido agridoce da possibilidade; o novel of 

manners e o mundo prescrito das boas maneiras; o romance 

histórico e a ressurreição do cotidiano desaparecido; o romance 

urbano e a narrabilidade das estruturas complexas. Uma 

verdadeira “descoberta” do cotidiano opera-se no romance da 

primeira parte do século XIX: a trama se adensa, enche-se de mil 

coisas (como quase tudo na época: as nações se enchem de 

estradas e depois de ferrovias; as cidades, de casas; estas, de 

móveis; os móveis, de infinitos objetos...). [...] Mas o século XIX 

quer subtrair o cotidiano ao tédio: sacudi-lo, fazer dele narração 

(MORETTI, 2003, p. 13).  

Desse modo, a linguagem no romance burguês adquire maior referencialidade ao 

utilizar técnicas cujo intuito principal é a descrição da realidade, mesmo que isso custe o 

enfraquecimento dos aspectos formais e a extenuação pelo detalhamento que a narrativa 

adquire: “Descrever significa deter o curso dos acontecimentos ─ a risca: é necessário parar 

de narrar [...].” (MORETTI, 2003,p.24).  
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É importante salientar que as transformações estruturais do romance também estão 

diretamente ligadas à própria mudança nas noções de leitor e de leitura, as quais deixam as 

convenções da aristocracia, e passam a serem baseadas em valores e práticas sociais das 

classes médias de estrato burguês, surgidas com a ascensão do capitalismo a partir da 

revolução industrial. Nesse sentido, o romance será o gênero por excelência dos novos 

leitores, os quais verão representados temas, problemas e experiências muito próximos de seu 

cotidiano capitalista, individualista, laboral e liberal. De acordo com Moretti (2003): 

Um compromisso que, no caso, se assemelha quase a uma divisão 

do trabalho: cada técnica mantém certa independência, captura 

uma parcela distinta da realidade circunstante e transmite sua 

mensagem ideológica especifica. Surge daí uma estrutura 

compósita, que distribuiu as índoles da classe dominante europeia 

em níveis distintos do texto, conseguindo fazer que se 

correspondam: ao capitalismo no plano da narrativa, com o ritmo 

regular de seu novo presente; ao conservadorismo político as 

pausas descritivas, em que são mais fortes o peso da visibilidade 

do passado (MORETTI, 2003, p. 26). 

Podemos apontar também que o contexto cultural está intimamente ligado à 

construção romanesca. Para tanto, Watt (2010) observa um notável crescimento do público 

leitor em comparação aos anos antecedentes, embora as oportunidades de instrução fossem 

ainda muito limitadas para a maioria da população das cidades, as quais cresciam rapidamente 

devido à migração recebida de áreas rurais em busca de trabalho no comércio e na indústria: 

Não existia propriamente um sistema educacional, mas uma rede 

de escolas de vários tipos, mantidas ou não por doações, cobria o 

país, à exceção de algumas regiões rurais mais distantes e certas 

cidades industriais do norte. [...] Em geral a frequência a essas 

escolas era breve e irregular demais para que os pobres pudessem 

aprender alguma outra coisa além dos rudimentos da leitura. As 

crianças das classes mais pobres em geral saíam da escola aos seis 

ou sete anos e, se continuavam, era apenas durante os poucos 

meses em que não havia trabalho no campo ou na fábrica (WATT, 

2010, p. 40). 

Watt (2010) afirma que o romance emerge enquanto gênero não popular, uma vez que, 

além da constante falta de estímulo à leitura, a população deparava-se com o fator econômico 

enquanto meio de segregação. Existiam, de fato, publicações mais baratas, folhetos contendo 
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novelas cavaleirescas, histórias de crimes, jornais que publicavam contos; todavia, ainda 

assim, o público das classes mais pobres não era prioridade: 

Com certeza o público leitor de romances não pertencia à camada 

mais representativa da sociedade ― ao contrário, por exemplo, do 

que ocorreu com as plateias do teatro elisabetano. Só os 

indigentes não podiam gastar um penny de vez em quando para ir 

ao Globe Theater: o ingresso não custava mais que uma cerveja. 

Em contrapartida o que se pagava por um romance podia sustentar 

uma família por uma ou duas semanas. Isso é importante. No 

século XVIII o romance estava mais próximo da capacidade 

aquisitiva dos novos leitores da classe média do que muitas 

formas de literatura e erudição estabelecidas e respeitáveis, porém 

estritamente falando não era um gênero popular (WATT, 2010, p. 

44).  

Outro fator preponderante em relação ao romance diz respeito ao seu público inicial e 

à tendência que o gênero adquiriu para o entretenimento de uma parcela feminina. Essa 

inclinação é justificada pelo fato de as mulheres serem mantidas restritas ao âmbito familiar, 

sem a participação efetiva nos circuitos econômicos e políticos aos quais os homens eram 

destinados: 

As mulheres das classes alta e média podiam participar de poucas 

atividades masculinas, tanto de negócios como de divertimento. 

Era raro envolverem-se em política, negócios ou na administração 

de suas propriedades; tampouco tinham acesso aos principais 

divertimentos masculinos, como caçar ou beber. Assim, 

dispunham de muito tempo livre e ocupavam-no basicamente 

devorando livros (WATT, 2010, p. 46). 

Nesse sentido, o romance emerge em estrita relação com a circulação dos jornais, 

estimulando uma leitura fugaz e desatenta. Existiam nesses suportes publicações periódicas, 

que traziam desde receitas culinárias a assuntos políticos e literários, os quais foram, 

consequentemente, incorporados ao romance.  

Aos poucos, a arte de escrever adquiriu um caráter mercadológico por conta também 

das novas condições de produção dos discursos “literários”. Um fator preponderante nesse 

ambiente é a profissionalização do escritor, que deixa de ser um aristocrata e passa a ser 

alguém que produz textos em profusão dentro de um curto prazo de tempo. Em outras 

palavras, há uma substituição progressiva do financiamento dos artistas pela nobreza. 

Portanto, sai de cena o uir bonus peritus dicendi, o letrado, o virtuoso da técnica retórica e 
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oratória do Ancién Régime e, em seu lugar, adentra um sujeito de origem diversa, não 

necessariamente de classe abastada. Este novo indivíduo passa a escrever, muitas vezes por 

encomenda, para jornais e editoras em troca, obviamente, de pagamentos em dinheiro. Em 

suma, mais uma relação capitalista, dentro do sistema econômico que se afirmava na Europa: 

Uma vez que o principal objetivo do escritor deixava de ser 

satisfazer os padrões dos mecenas e da elite literária, outras 

considerações adquiriram nova importância. Pelo menos duas 

delas devem ter estimulado a prolixidade do autor: primeiro, 

escrever de maneira bem explícita e até mesmo tautológica podia 

ajudar os leitores menos instruídos a compreendê-lo facilmente; e 

segundo, como quem lhe pagava era o livreiro e não o mecenas, 

rapidez e volume tendiam a se tornar supremas virtudes 

econômicas (WATT, 2010, p. 59). 

Notamos que os aspectos sociais motivaram significativamente a construção do 

romance inglês que se voltou para o interesse no cotidiano. Se por um lado tivemos o 

crescimento de um público leitor, outrora restrito à aristocracia, por outro, vimos emergir uma 

maior socialização do gênero em questão. Em termos estruturais, uma prova dessa revolução 

são os apelos emocionais ao leitor, tão presentes nos romances, de modo a angariar o público 

sentimental burguês, e, dessa maneira, atender às leis do mercado.  

Um dos críticos mais atentos a essas transformações, sobretudo as ocorridas na 

segunda metade do século XIX, é Georg Lukács (1965), o qual defendia a ideia de que os 

romancistas seriam responsáveis por uma continuidade histórica e, paradoxalmente, pelo 

rompimento com determinados conceitos da tradição. Em seu famoso ensaio “Narrar ou 

Descrever?”, o filósofo húngaro parte da análise de dois romances realistas, Naná, de Émile 

Zola e Ana Karenina de, Leon Tolstoi, a fim de expor o método narrativo em contraposição 

ao modo descritivo. Ambos descrevem uma corrida de cavalo, porém de maneira bastante 

diversa. 

Lukács mostra ao leitor que estamos diante de dois métodos diferentes de 

representação artística que, por sua vez, vinculam a interioridade dos personagens a suas 

respectivas ações. Enquanto Zola descreve as cenas do ponto de vista do espectador e 

acompanha todas as fases de descrição da corrida de cavalos, desde sua preparação até a linha 

de chegada, Tolstoi propõe a narração de acontecimentos humanos em que existe uma 

confluência entre os personagens e o ambiente. 
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O crítico húngaro chama a atenção para o fato de que o contraste entre participar e 

descrever na narrativa não é casual, uma vez que cada um deles indica o posicionamento do 

escritor diante dos acontecimentos e problemas sociais. Nesse sentido, o autor nota que, assim 

como na vida cotidiana, na literatura não existem fenômenos puros; a realidade não se 

restringe aos aspectos descritivos. 

Na concepção de Lukács, o romance do século XVIII pouco exerceu a atividade 

descritiva, ocupando-se de uma posição secundária, exercendo maior participação somente a 

partir do romantismo. Esse novo estilo realista surge da necessidade de articular as formas 

literárias ao processo de transformação social: 

A relação entre o indivíduo e a classe tornara-se mais complexa 

do que nos séculos XVII e XVIII. O ambiente, o aspecto exterior, 

os hábitos do indivíduo podiam ser sumariamente indicados e, no 

entanto, a despeito dessa simplicidade, podiam constituir uma 

clara e completa caracterização social. A individualização era 

alcançada quase que exclusivamente pela própria ação, pelo modo 

segundo o qual os personagens reagiam ativamente aos 

acontecimentos (LUKÁCS, 1965, p. 51). 

O teórico nota que participar ou observar está atrelado a posições necessárias 

assumidas pelos escritores, e corresponde a dois métodos vinculados a fases distintas do 

capitalismo no século XIX:  

Os novos estilos, os novos modos de representar a realidade não 

surgem jamais de uma dialética imanente das formas artísticas, 

ainda que se liguem sempre às formas e sentidos do passado. 

Todo novo estilo surge como uma necessidade histórico-social da 

vida e é um produto necessário da evolução social. Mas o 

reconhecimento do caráter necessário da formação dos estilos 

artísticos não implica, de modo algum, que esses estilos tenham 

todos o mesmo valor e estejam todos num mesmo plano. A 

necessidade pode ser, também, a necessidade do artisticamente 

falso, disforme e ruim (LUKÁCS, 1965, p. 53). 

Nessa perspectiva Lukács percebe que, a partir da segunda metade do século XIX, os 

romancistas, com o intuito de descreverem a realidade social, função abraçada pelas correntes 

realista e naturalista, adotaram preceitos que consistiam na identificação mais fiel e 

documental de aspectos do cotidiano, partindo de uma ordenação lógica e científica da vida 

social. Tais articulações objetivas propiciaram o distanciamento entre os traços humanos e sua 
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práxis, resultando daí a monotonia de um enredo que dispõe os personagens esvaziados de 

uma vida interior: 

A descrição torna presentes tôdas as coisas. Contam-se, narram-se 

acontecimentos transcorridos; mas só se descreve aquilo que se 

vê, e a “presença” espacial confere aos homens e às coisas 

também uma “presença” temporal. Tal presença, contudo, é uma 

presença equivocada, não é uma presença imediata da ação, que é 

própria do drama. A grande narrativa moderna chegou ao ponto 

de tecer o elemento dramático na forma do romance precisamente 

através da transformação de todos os acontecimentos em 

acontecimentos do passado. A presença ocasionada pela descrição 

do observador, ao contrario, é o próprio antípoda do elemento 

dramático. Descrevem-se situações estáticas, imóveis, descrevem-

se estados de alma dos homens ou estados de fato das coisas. 

Descrevem-se estudos de espírito ou naturezas mortas 

(LUKÁCS,1965, p. 65-6). 

Lukács (1965) evidencia o quanto a descrição nivela os acontecimentos, faz com que 

os romances assumam um aspecto episódico e os personagens não estabeleçam relações 

concretas nem com o ambiente, tampouco, entre eles. Nesse âmbito, em um enredo que 

adquire contornos superficiais, dotado de previsibilidade, existe a tendência do leitor em 

perder o interesse pelos personagens: 

A descrição não proporciona, pois, a verdadeira poesia das coisas, 

limitando-se a transformar os homens em seres estáticos, 

elementos de naturezas mortas. As qualidades humanas passam a 

existir umas ao lado das outras e vêm descritas nesta 

compartimentalidade, ao invés de se realizarem nos 

acontecimentos e de manifestarem assim a unidade viva da 

personalidade nas diversas posições por ela assumidas, bem como 

nas suas ações contraditórias. À falsa vastidão dos horizontes do 

mundo externo corresponde, ao método descritivo, um 

estreitamento esquemático nas caracterizações humanas. O 

homem aparece como um “produto” acabado de componentes 

sociais e naturais de várias espécies. A profunda verdade social do 

entrecruzamento no homem de determinantes sociais com 

qualidades psico-físicas acaba sempre por se perder (LUKÁCS, 

1965, p. 75). 

O filósofo nota que a descrição surge com o propósito de transformar a literatura em 

ciência. Ao expor as tentativas de observação, ele destaca a tentativa vã dos escritores que 

experimentaram tratar dos aspectos históricos, sem, no entanto, expor as contradições próprias 

da ação humana. Assim sendo, Lukács (1965) parte do princípio de que o autor necessita ter 
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uma concepção que possibilite a representação da vida humana, portanto, histórica e material, 

em suas incongruências. O romance moderno descritivo surge inspirado na desilusão em um 

indivíduo oriundo de uma sociedade burguesa que não consegue realizar uma ação dentro da 

narrativa: 

Êste (sic) é exatamente o ponto fraco (cujos efeitos são capitais 

para a ideologia e para a literatura) dos escritores que seguem o 

método descritivo: eles registram sem combater os resultados 

“acabados”, as formas constituídas da realidade capitalista 

fixando-lhe somente os efeitos mas não o caráter histórico 

conflitivo, a luta de forças opostas. Mesmo quando aparentemente 

descrevem um processo, como nos romances da desilusão, a 

vitória final da inumanidade capitalista está estabelecida por 

antecipação. Em outras palavras: não se narra como um homem 

chega a se adaptar gradualmente, no curso do romance, ao 

capitalismo “acabado”, de vez que o personagem revela desde o 

início traços que só deveriam aparecer nele como resultado de 

todo processo (LUKÁCS, 1965, p. 83). 

Dessa forma, sendo a realidade dotada de aspectos históricos, Lukács (1965) afirma 

que o excesso de descrição culmina com a substituição do herói épico pela constituição do 

personagem cuja investigação psicológica ocupa um plano relevante. O autor observa que o 

excesso de subjetividade no romance, sem o acompanhamento de suas verdadeiras ações 

levaria ao aparecimento dos indivíduos como meros fantasmas, colocando em xeque a 

composição romanesca.  

Em seu famoso estudo intitulado A teoria do romance, publicado em 1915, Lukács 

procura responder as questões tão angustiantes da Europa que vivia os abalos da Primeira 

Guerra Mundial. O livro, pensado inicialmente como uma investigação sobre a obra de 

Dostoiévski, questiona a possibilidade de pensarmos o texto enquanto elemento dissociado de 

suas condições de origem, ou seja, de seu contexto histórico. 

Assim sendo, é a partir dessa premissa que o autor contrapõe a totalidade do romance 

à épica e ao drama e, na busca dialética universal dos gêneros, fundada historicamente, 

tenciona as contradições existentes entre a epopeia e o romance. Ao falar sobre a epopeia e o 

romance, Lukács (2000) percebe que ambos os gêneros não diferem em si pelas intenções 

constitutivas, mas antes pelos dados históricos – filosóficos a que recorrem durante a 

construção da narrativa. Nesse aspecto, o romance emerge enquanto extensão da epopeia e, 
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diferentemente dela, atenta-se para a problemática da vida que não mais possui uma essência 

imutável: 

O círculo em que vivem metafisicamente os gregos é menor do 

que o nosso: eis por que jamais seríamos capazes de nos imaginar 

nele como vida: ou melhor, o círculo cuja completude constituía a 

essência transcendental de suas vidas rompeu-se para nós; não 

podemos mais respirar num mundo fechado. Inventamos a 

produtividade do espírito: eis por que, para nós, os arquétipos 

perderam inapelavelmente sua obviedade objetiva e nosso 

pensamento trilha um caminho infinito da aproximação jamais 

concluída (LUKÁCS, 2010, p. 30). 

Assim, Lukács (2000) observa que adentramos no mundo da configuração. O romance 

não mais apresenta a realidade como cópia, mas sim enquanto processo de criação. Nesse 

sentido, a arte sobrecarrega as formas que necessitam produzir novos meios para equilibrarem 

o interior da obra com os aspectos do mundo em constante devir:  

Nosso mundo tornou-se infinitamente grande e, em cada recanto, 

mais rico em dádivas e perigos que o grego, mas essa riqueza 

suprime o sentido depositário de suas vidas: a totalidade. Pois 

totalidade, como prius formador de todo fenômeno individual, 

significa que algo fechado pode ser perfeito porque nele tudo 

ocorre, nada é excluído e nada remete a algo exterior mais 

elevado; perfeito porque nele tudo amadurece até a própria 

perfeição e alcançando-se, submete-se ao vínculo. Totalidade do 

ser só é possível quando tudo já é homogêneo, antes de ser 

envolvido pelas formas; quando as formas não são uma coerção, 

mas somente a conscientização, a vinda à tona de tudo quanto 

dormitava como vaga aspiração no interior daquilo a que se devia 

dar forma; quando o saber é virtude e a virtude, felicidade; quando 

a beleza põe em evidência o sentido do mundo (LUKÁCS, 2010 

p. 31). 

O verso trágico, por exemplo, é duro e cortante, isola e cria distâncias. Os heróis são 

revestidos pela forma, com profundidade e solidão. Embora ressoem o desespero e a 

embriaguez, a lírica jamais irromperá à aspiração contemplativa dos abismos interiores por 

parte dos personagens, como por vezes a prosa permite um trato mais humano e psicológico: 

Também o verso épico cria distâncias, mas distâncias na esfera da 

vida significam uma felicidade e uma leveza, um afrouxamento 

dos laços que ligam indignamente homens e coisas, uma 

superação daquela apatia e opressão que impregnam a vida 

tomada por si mesma, que dissipadas somente em alguns instantes 
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felizes ─ e estes, justamente, devem converter-se em plano da 

vida pelo distanciamento do verso épico (LUKÁCS, 2010, p. 56). 

Nesse sentido, percebemos que, enquanto a epopeia busca a totalidade narrativa e o 

isolamento diante do mundo em um sistema fechado e homogêneo, o herói trágico, que já 

começa a delinear a evolução da problemática existencial romanesca, traz em seu âmago todo 

o peso da vida não mais predestinada, mas que contêm as fissuras da imprevisibilidade: 

A garantia objetiva de que o completo afastamento de tudo 

quando se prende à vida não é uma abstração vazia em relação à 

vida, mas uma presentificação da essência pode residir apenas na 

densidade de que são dotadas essas configurações afastadas da 

vida; apenas quando o seu ser, para além de toda comparação com 

a vida, torna-se mais pleno, mais integrado e mais grave do que 

possa deseja-lo qualquer aspiração à plenitude, surge em 

evidência tangível que a estilização trágica está consumada; e toda 

leveza ou palor, que sem dúvida nada tem a ver com o conceito 

vulgar de falta de vivacidade, revela que a intenção 

normativamente trágica não estava presente ─ revela, apesar de 

todo o requinte psicológico o apuro lírico dos detalhes, a 

trivialidade da obra (LUKÁCS, 2000, p. 56-7). 

Nessa perspectiva, notamos que os seres ficcionais não mais encontram na natureza o 

abrigo necessário para sua existência, mas exprimem a cisão entre a subjetividade e o sentido 

da vida. A pseudo confluência entre homem e mundo é questionada por Lukács (ibid.) como 

uma condição indispensável para marcar a trajetória das bases centradas no aspecto divino, 

enquanto objetivação histórica e consequente alienação humana para um mundo 

presentificado pelos aspectos seculares e regido pela onipotência das ações: 

O indivíduo épico, o herói do romance, nasce desse alheamento 

em face do mundo exterior. Enquanto o mundo é intrinsecamente 

homogêneo, os homens também não diferem qualitativamente 

entre si: claro que há heróis e vilões, justos e criminosos, mais o 

maior dos heróis ergue-se somente um palmo acima da multidão 

de seus pares, e as palavras solenes dos mais sábios são ouvidas 

até mesmo pelos mais tolos. A vida própria da interioridade só é 

possível e necessária, então, quando a disparidade entre os 

homens tornou-se um abismo intransponível; quando os deuses se 

calam e nem o sacrifício nem o êxtase são capazes de puxar pela 

língua de seus mistérios; quando o mundo das ações desprende-se 

dos homens e, por essa independência, torna-se oco e incapaz de 

assimilar em si o verdadeiro sentido das ações, incapaz de tornar-

se um símbolo através delas e dissolvê-las em símbolos; quando a 
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interioridade e a aventura estão para sempre divorciados da outra 

(LUKÁCS, 2000, p. 66-7). 

Dessa maneira, o romance emerge na concepção de Lukács (ibid.) enquanto forma de 

virilidade madura, pois já não é factível a existência da objetividade entre o indivíduo e o 

mundo, ou seja, embora o romance se empenhe em representar a relação entre o homem e a 

vida em sua totalidade, complexifica a dissonância entre os seres, o universo dotado de 

aspiração fragmentária e problemática: 

O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do 

romance é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si 

mesmo, o caminho desde o opaco cativeiro na realidade 

simplesmente existente, em si heterogênea e vazia de sentido para 

o indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento. Depois da 

conquista desse autoconhecimento, o ideal encontrado irradia-se 

como sentido vital na imanência da vida, mas a discrepância entre 

ser e dever-ser não é superada, e tampouco poderá sê-lo na esfera 

em que tal se desenrola, a esfera vital do romance; só é possível 

alcançar um máximo de aproximação, uma profunda e intensa 

iluminação do homem pelo sentido de sua vida (LUKÁCS, 2000, 

p. 82). 

O romance, nesse aspecto, revela o rompimento das esferas atemporais presentes na 

epopeia antiga e marca a modernidade enquanto mundo dotado de imperfeições. Se outrora 

estávamos diante de uma possibilidade de configuração limitada e contínua da matéria da 

epopeia, o romance instaura uma forma mais aguda, descontínua e ilimitada, ressaltando o 

desejo conciliatório entre indivíduo e mundo, todavia, não passível de realização: 

Nessa possibilidade, sem dúvida, reside a problemática decisiva 

dessa forma romanesca: a perda do simbolismo épico, a 

dissolução da forma numa sucessão nebulosa e não-configurada 

de estados de ânimo e reflexões sobre estados de ânimo, a 

substituição da fábula configurada sensivelmente pela análise 

psicológica. Tal problemática é intensificada ainda mais pelo fato 

de o mundo exterior que trava contato com essa interioridade, em 

correspondência com a relação de ambos, ter de ser plenamente 

atomizado ou amorfo, ou em todo caso vazio de todo o sentido. É 

um mundo plenamente regido pela convenção, a verdadeira 

plenitude do conceito de segunda natureza: uma síntese de leis 

alheias ao sentido, nas quais não se pode encontrar nenhuma 

relação com a alma (LUKÁCS, 2000, p. 118-9). 
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Assim, notamos que existe uma expansão da alma em relação ao mundo, nas palavras 

de Lukács (2000, p.116): “toda vitória para a realidade é uma derrota para a alma, já que a 

enreda cada vezais, até a ruína, no que é alheio a sua essência”. Para o autor, a falta de 

conformidade entre alma e mundo revela uma discrepância estrutural, já que não existe o 

desejo de realização dos seres em ações externas, estamos diante de uma realidade interior, 

dotada de conteúdo e, ao mesmo tempo, perfeita em si mesma. 

No texto “O narrador”, Walter Benjamin observa que a arte de narrar está em vias de 

extinção. A partir da crítica estabelecida ao desenvolvimento da técnica, o autor nos mostra o 

quanto as formas de narração, responsáveis por manter a tradição, caso da oralidade, cedem 

lugar a um mundo pobre em experiência. É através da contraposição entre a narrativa oral e o 

surgimento do romance que o pensador alemão incita a investigação histórica, tendo como 

expoente o escritor russo Nikolai Leskov, que, na concepção do filósofo alemão, seria um dos 

últimos narradores responsáveis por manter a referida tradição. Benjamin sinaliza que as 

experiências estão em baixa e relaciona esse acontecimento aos abalos da Primeira Guerra 

Mundial. A partir desse incidente, ele percebeu que os soldados foram obrigados a deixar o 

seu lugar de origem para conviver nos campos de batalha. Ao regressarem, notou que os ex-

combatentes voltaram silenciosos: 

Não havia nada de anormal nisso. Porque nunca houve 

experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência 

estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica 

pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a 

experiência ética pelos governantes. Uma geração que ainda fora à 

escola num bonde puxado por cavalos se encontrou ao ar livre 

numa paisagem em que nada permanecera inalterado, exceto as 

nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e 

explosões, o frágil e minúsculo corpo humano (BENJAMIN, 

1996, p. 198). 

Nesse sentido, é a partir do pós-guerra que Benjamin nota a estreita relação alienante 

que passou a existir entre os homens, e observa essa mudança a partir da própria lógica da 

separação do trabalho no sistema capitalista. Se outrora era possível conhecer todas as etapas 

do processo produtivo a partir da relação entre mestre e aprendiz, a modernidade dá lugar ao 

indivíduo isolado. A técnica, longe de propiciar a integração, segregou o diálogo humano: “A 

liberdade do diálogo está-se perdendo. Se antes, entre seres humanos em diálogo, a 
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consideração pelo parceiro era natural, ela é agora substituída pela pergunta sobre o preço de 

seus sapatos ou de seu guarda-chuva” (BENJAMIM, 1994, p.23).  

Desse modo, para Benjamin (1996), narrar está atrelado à troca de experiências entre 

as pessoas presentes nas histórias que sustentam a tradição narrativa oral: “Contar histórias 

sempre foi a arte de contá-las de novo” (Ibid, p.205). Assim, o autor relata sobre a existência 

de duas espécies de narradores: o camponês sedentário e o marinheiro comerciante. O 

primeiro responsável por contar histórias sem necessariamente ter que migrar de sua terra. O 

segundo, um aprendiz nômade, que antes de fixar-se em sua pátria buscava o aperfeiçoamento 

através das viagens. Benjamin (1996) salienta que a extensão narrativa desses tipos arcaicos 

só pode ser compreendida levando-se em conta o intercâmbio de conhecimento:  

O mestre sedentário e os aprendizes migrantes trabalhavam juntos 

na mesma oficina; cada mestre tinha sido um aprendiz ambulante 

antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro. Se os 

camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de 

narrar, foram os artífices que a aperfeiçoaram. No sistema 

corporativo associava-se o saber das terras distantes, trazidos para 

casa pelos migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo 

trabalhador sedentário (BENJAMIN, 1996, p. 199). 

Benjamin (1996) acrescenta que quanto mais próxima a narrativa estiver da oralidade, 

maior será a preocupação em dar conselhos. A esse respeito explica que “aconselhar é menos 

responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que 

está sendo narrada” (Ibid, p. 200). É esse tecer na matéria viva da existência a que Benjamin 

chama de sabedoria. 

O filósofo alemão aponta como primeiro indício da evolução que vai propiciar a morte 

da narrativa, o desenvolvimento das forças produtivas, que carregam em seu cerne condições 

necessárias para a ascensão burguesa, que tem na imprensa um meio determinante na 

comunicação:  

A difusão do romance só se torna possível com a invenção da 

imprensa. A tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma 

natureza fundamentalmente distinta do que caracteriza o romance 

o que o distingue o romance de todas as outras formas de prosa ―  

contos de fada, lendas e mesmo novelas ― é que ele nem procede 

da tradição oral nem a alimenta (BENJAMIN, 1996, p. 201). 
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Vale ressaltar a contraposição estabelecida entre os termos “evolução” e “morte” no 

decorrer do texto benjaminiano. De acordo com o referido autor, o surgimento do romance 

representa a morte da narrativa enquanto experiência coletiva (Erfahrung). O romancista 

segrega, uma vez que não recebe conselhos nem tampouco sabe dá-los. A arte de narrar traz 

em si a experiência de outrem responsável por dar continuidade à história: 

 A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais 

falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e 

não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um romance 

significa, na descrição de uma vida humana, levar o 

incomensurável a seus últimos limites (BENJAMIN, 1996, p. 

201). 

Benjamin (1996) acredita na narração ligada à tradição enquanto diálogo. As 

transformações sociais resultaram em crise, uma vez que se muda a maneira de o romancista 

representar o mundo. A aceleração, irmã da informação, estabelece uma cisão entre aquele 

que escreve e aquele que ouve. Nesse aspecto, Benjamin observa que o saber hoje encontra 

menos ouvintes: 

Cada manhã recebemos noticias de todo o mundo. E, no entanto, 

somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos 

já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: 

quase nada do que acontece está a serviço da informação. Metade 

da arte narrativa este em evitar explicações (BENJAMIN, 1996, p. 

203). 

Assim, Benjamin (1996) nos mostra o quanto a informação produzida pela imprensa 

tende a se afastar das narrativas orais caracterizadas por possuírem ouvintes e por transmitem 

um saber que vem de longe. Concomitantemente, faz uma comparação com o trabalho 

manual. Enquanto a informação desfaz os fios da sabedoria, por basear-se na instantaneidade 

dos acontecimentos, a narrativa possui certa ligação com a forma artesanal, pois quer 

ultrapassar o imediato e mergulhar na vida do narrador. “Assim se imprime na narrativa a 

marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” (Ibid, p.205). 

No pensamento benjaminiano, o homem de hoje conseguiu abreviar até a narrativa, 

caso da “short story”, desdobramento da tradição oral. Nesse aspecto as histórias adquirem 

um novo ritmo, muda-se o olhar e, consequentemente, o objeto. Assim, o romance funda um 
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novo tempo, que ao invés de encerrar a história, articula a abertura do sentido em contato com 

o devir. 

Apesar de situado à margem do contexto e transformações sociais e narrativas, 

podemos dizer que o romance em nosso país teve enorme importância no século XIX, com 

objetivos específicos, no caso, construir, por meio da literatura nacional, uma identidade 

brasileira, ressaltando os atributos como meio, raça e cor local enquanto referências básicas 

do gênero.  

No entanto, se os intuitos eram nacionais, os formatos e referências ideológicas eram 

estrangeiras, pois, embora buscassem construir as obras enquanto expressão de um cenário 

tropical, a partir da ênfase no sincretismo dos povos, ainda assim, muito do pensamento 

brasileiro estava condicionado às influências estrangeiras como as próprias correntes 

cientificistas que aqui adentraram. Esse impasse foi responsável por mover a criatividade dos 

escritores, mesmo a partir de um paradoxo firmado entre a afirmação e rejeição europeia. De 

acordo com Ventura (1991): 

A literatura e a cultura brasileira se transformaram na segunda 

metade do século XIX com a recepção de modelos europeus, 

como a história natural e a etnologia, que forneceram 

instrumentos para a interpretação da natureza tropical e das raças 

e culturas brasileiras. Foi adaptada a “visão” de naturalistas, 

etnólogos e viajantes estrangeiros sobre o Brasil e a América do 

Sul. A etnologia assumiu configurações especificas, vinculada ao 

racismo, cientificismo, positivismo, evolucionismo e naturalismo. 

Esses paradigmas foram introduzidos, a partir de 1870, tendo 

como referência o debate romântico sobre os fundamentos da 

literatura e da cultura brasileira, em oposição ao passado colonial 

(VENTURA, 1991, p. 12-3). 

Nesse aspecto, Ventura nota que começa a surgir uma relação entre crítica e história 

cujo intuito seria, além de contribuir para a formação de uma nacionalidade brasileira, dar 

seguimento à tradição romântica, enfatizando tanto o aspecto individual quanto a expressão de 

uma coletividade. Assim, na tentativa de estabelecer uma continuidade entre história e 

natureza, foram adotados modelos baseados em critérios positivistas e cientificistas dentro do 

conjunto de obras: 

A valorização da natureza local correspondeu às necessidades 

ideológicas de uma recém-constituída elite nacional, composta de 

europeus ou de americanos com ascendência europeia, que 
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ocuparam as funções antes desempenhadas pela administração 

colonial. A nova elite procurou legitimar o direito à 

autodeterminação nacional, em oposição às antigas metrópoles, e 

ao domínio sobre os grupos de ascendência não-européia ou 

marginais aos centros de decisão política. A ilustração europeia 

foi integrada como instrumento de oposição ao mando colonial, 

contribuindo para a emancipação política, sem trazer, porém, a 

transformação das estruturas sociais e econômicas (VENTURA, 

1991, p. 33). 

Araripe Júnior foi o primeiro crítico a reconhecer no Brasil o estilo “original” e 

tropical; a novidade de sua reflexão consiste em formular uma teoria baseada na mescla dos 

fenômenos estéticos com aqueles psicológicos e socioculturais. Na concepção do crítico, o 

pensamento estrangeiro, quando em solo brasileiro sofreria uma adaptação diante do cenário 

nativo. Como ressalta Maria Lúcia: 

Araripe Junior procura caracterizar o brasileiro em função de seu 

meio, de sua realidade natural e cultural. “Cada caráter assimila, 

do ambiente que o cerca, tudo quanto lhe é assimilável, e repele o 

resto, exatamente como a planta, que observa os elementos 

necessários para a composição da seiva.” E o estilo de cada 

escritor seria resultante do conflito entre temperamento de cada 

indivíduo e o mecanismo das formas literárias já criadas por um 

povo, por um grupo ou por uma escola. Embora aponte 

características negativas no brasileiro ─ sensual irrequieto, vitima 

do entusiasmo fácil, do desejo do brilhar ─, não o desvaloriza, 

mas, pelo contrario, é bastante otimista. Não é desprezando o 

brasileiro e seu contexto social, conclui ele, que se vai conseguir 

nacionalizar a cultura e a produção literária do país, em busca da 

tão almejada liberdade em relação ao velho continente 

(FERNANDES, 2001 p. 46). 

Também adotando modelos críticos europeus, Sílvio Romero procurou estabelecer o 

conceito de literatura a partir do debate entre as ideias de meio, raça e momento, de Taine, 

como bem observa Ventura (1991). Partindo dessa premissa, a obra deve possuir a expressão 

emocional de um povo e, para tanto, seria necessária a atuação do elemento mestiço na 

construção da brasilidade; todavia, o autor incorre no “impasse” de manter a imigração 

europeia enquanto elemento de fortalecimento brasileiro:  

Sílvio Romero formulou, em sua história literária, a epopeia da 

nacionalidade, fábula cujas origens míticas se situam na gênese 

do mestiço e no cruzamento de culturas, matrizes da diferenciação 

progressiva do povo e da sociedade nacional, de acordo com os 

padrões darwinistas e evolucionistas. Estabeleceu o esquema da 
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formação e da presença do “espírito” nacional, segundo o modelo 

épico da continuidade ininterrupta. Ao mesmo tempo, introduziu 

um tom trágico e pessimista, representado pela natureza tropical 

ou pela degeneração racial, concebidas como ameaças ou 

obstáculos à sociedade e à cultura (VENTURA, 1991, p. 166). 

Desse modo, notamos que a nação se constrói através de um movimento dual entre 

identidade e diferença, reprodução europeia e tentativa de diferenciação. Nessa dupla 

perspectiva, a crítica e a historiografia foram marcadas pelos modelos naturalistas, 

introduzindo na literatura brasileira uma visão exótica e ao mesmo tempo depreciativa sobre a 

sociedade local. Essa tensão, fruto do ecletismo das correntes positivistas, evolucionistas e 

racistas, transplantadas para o Brasil, orienta o pensamento dos escritores até meados da 

década de 30, projetando as matrizes culturais de base documental: 

Modelos, como “estilo tropical” (Araripe Junior) ou “ poesia 

mestiça” (Sílvio Romero), são representativos dos padrões de 

estilo crítico e historiográfico, formados, no Brasil e na América 

Latina, pelo sincretismo de teorias e conceitos europeus, 

deslocados de suas funções de origem. Esses modelos sincréticos 

reduzem a literatura e a cultura à ação de fatores naturais, tais 

como o clima, o meio, a natureza, a mestiçagem e ao caráter, e 

colocam, em segundo plano, os conflitos culturais e a 

singularidade histórica dos objetos enfocados (VENTURA, 1991, 

p. 40). 

Flora Süssekind (1984), ao comentar sobre a formação cultural brasileira, ressalta a 

tendência para a representação mimética na construção das obras literárias herdadas do 

naturalismo e ainda disseminadas em nosso território. Ao procurar explicações para tamanha 

repetição dos conceitos de base cientificista, que buscam nos fatores externos uma tentativa 

de justificação da existência da obra, a crítica nota a continuidade histórica da estética 

naturalista no sentido de apagar as divisões, dúvidas e embates existentes na sociedade: 

Ao invés de proporcionar um maior conhecimento do caráter 

periférico do país, o texto naturalista, na sua pretensão de retratar 

com objetividade uma realidade nacional, contribuiu para o 

ocultamento da dependência e da falta de identidade próprias ao 

Brasil. Pressupõe que existe uma realidade una, coesa e autônoma 

que deve captar integralmente. Não deixa que transpareçam as 

descontinuidades e os influxos externos que fraturam tal unidade. 

Como o discurso ideológico, também o naturalista se caracteriza 

pelo ocultamento da divisão, da diferença e da contradição. E não 

e muito difícil reparar que não é só uma estética, mas uma 
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ideologia naturalista o que se repete na ficção brasileira 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 39).  

Ao utilizar a analogia “Tal pai, tal filho”, Flora Süssekind (1984) expressa o anseio da 

crítica existente no Brasil, não apenas em termos de produção, mas de julgamento literário, ao 

vincularem os escritores à responsabilidade de darem continuidade a uma tradição. Assim, o 

texto literário deveria reforçar as características prévias do autor, duplicando objetivamente 

uma realidade, sem, no entanto, apontar para as ambiguidades existentes do confronto entre o 

sujeito e a dinâmica social: 

Não é o romanesco, o literário, o que importa, mas a possibilidade 

de tais narrativas retratarem com “verdade” e “ honestidade” 

aspectos da “realidade brasileira”. Importa que o trabalho com a 

linguagem, os recursos narrativos, a literatura, cedam lugar à 

perseguição naturalista de um décor brasileiro, personagens 

típicos e uma identidade nacional. Repete-se, no que diz respeito à 

literatura brasileira, à exigência de que radiografe o país. Mais 

que fotografia, o texto se aproxima do diagnóstico médico a 

captar sintomas e mazelas nacionais. A ordenar descontinuidades 

e diferenças. A buscar uma identidade chamada Brasil e uma 

estética naturalista que permutam uma simetria perfeita à máxima: 

Tal Brasil, tal romance (SÜSSEKIND, 1984, p. 38). 

A respeito da evolução cultural brasileira, Antonio Candido nota que o decênio de 30 

foi marcado pela tentativa de superação do sentimento de inferioridade em relação aos moldes 

europeus em compasso com o fascínio pela efetivação da dependência cultural. Nessa 

dinâmica de autoafirmação, instalou-se no Brasil a tensão entre os dados locais e 

cosmopolitas: 

O regionalismo, que desde o início do nosso romance constituiu 

uma das principais vias de autodefinição da consciência local, 

com José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, 

Taunay, transforma-se agora no “conto sertanejo”, que alcança 

voga surpreendente. Gênero artificial e pretensioso, criando um 

sentimento subalterno e fácil de condescendência em relação ao 

próprio país, a pretexto de amor da terra, ilustra bem a posição 

dessa fase que procurava, na sua vocação cosmopolita, um meio 

de encarar com olhos europeus as nossas realidades mais típicas. 

Forneceu-lhe o “conto sertanejo”, que tratou o homem rural do 

ângulo pitoresco, sentimental e jocoso, favorecendo a seu respeito 

ideias-feitas perigosas tanto do ponto de vista social quanto, 

sobretudo, estético (CANDIDO, 1973, p. 113-4). 
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Antonio Candido (1973) observa que aos poucos se constituiu no Brasil um período 

novo. Nota que nos anos 20 e 30 houve um admirável esforço em construir uma literatura que 

se preocupasse com os problemas universais e ao mesmo tempo com uma fidelidade aos 

aspectos locais, mas que, a partir de 1940, um movimento inverso predominara em nossa 

literatura, tendendo a amenizar o regionalismo folclórico em prol de um desenvolvimento dos 

problemas interiores: 

Desenvolve-se, desse modo, o que parece constituir um dos traços 

salientes dessa fase: a separação abrupta entre preocupação 

estética e a preocupação político-social, cuja coexistência 

relativamente harmoniosa tinha assegurado o amplo movimento 

cultural do decênio de 30. Com a definição cada vez mais clara 

das posições políticas (não só entre direita e esquerda, como antes, 

mas dentro da própria esquerda e da própria direita), os escritores 

políticos se tornaram cada vez mais sectários, no sentido técnico 

da expressão. Tornaram-se especializados na direção 

propagandística e panfletária, enquanto por outro lado os escritos 

de cunho mais propriamente estético (sobretudo a poesia e a 

crítica, os dois gêneros em expansão nos nossos dias) se 

insulavam no desconhecimento, propositado ou não, da realidade 

social (CANDIDO, 1973, p. 127). 

É nesse contexto, ainda marcado pela tradição documental do século XIX, que 

emergem escritores como Clarice Lispector e Guimarães Rosa, os quais fazem novo uso da 

linguagem. Em seus textos, problemas tensionados pela sociedade parecem estar permeados 

na construção verbal, isto é, uma “forma que narra”, nos dizeres de Candido, daí o grande 

impacto causado no público acostumado com romances cuja unidade temática ocupava um 

plano explícito. Assim, ao problematizar a realidade por intermédio de uma linguagem 

descontínua e metafórica, Lispector causa na crítica da época um desconforto para lidar com a 

recepção de sua obra até então desconhecida: 

A autora colocou seriamente o problema do estilo e da expressão. 

Sobretudo desta. Sentiu que existe uma certa densidade afetiva e 

intelectual que não é possível exprimir se não procurarmos 

quebrar os quadros da rotina e criar imagens novas, novos 

torneios, associações diferentes das comuns e mais fundamente 

sentidas. A descoberta do quotidiano é uma aventura sempre 

possível, e o seu milagre, uma transfiguração que abre caminhos 

para mundos novos (CANDIDO, 1943, p. 128). 
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Notamos que desde sua primeira publicação, Perto do coração selvagem, de 1943, a 

crítica literária brasileira tem atribuído à obra de Clarice uma ausência de representação dos 

problemas sociais brasileiros. Tal fato revela um pano de fundo que orienta a crítica por 

premissas documentais, ou seja, entende a representação da história no texto literário como 

uma questão de maior ou menor grau de exposição de conteúdos verificáveis e reconhecíveis 

em seu contexto de produção. Como analisado no capítulo seguinte, tal concepção foi sendo 

perpetuada junto aos demais romances da escritora, incluído obviamente A maçã do escuro, 

de 1961, nosso objeto de pesquisa.  

Em contrapartida, entendemos haver na obra de Clarice Lispector uma inquietação em 

conhecer o passado histórico, não necessariamente através de um estilo que tenta descrever a 

realidade de modo fidedigno. Ao formar imagens descontínuas e melancólicas de seus 

personagens, em especial, o protagonista Martim, de A maçã no escuro, critica e põe em 

xeque a concepção de progresso existente em nossa sociedade. É a partir desse viés que 

procuraremos problematizar, no capítulo seguinte, como alguns clichês referentes à sua obra 

foram disseminados. 
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2 CAPÍTULO 2: A OBRA DE CLARICE LISPECTOR E A CRÍTICA BRASILEIRA 

2.1 A Estreia de Clarice Lispector e sua recepção inicial  

Nesse capítulo buscaremos compreender alguns aspectos da recepção de Perto do 

coração selvagem (1943) e A maçã no escuro (1961). A fortuna crítica do romance de estreia, 

até onde pudemos alcançar, é composta por textos publicados originalmente em jornais nos 

anos de 1943 e 1944. Em relação ao outro romance, utilizamos o mesmo critério de 

levantamento de textos publicados no calor da hora da publicação com o acréscimo de 

publicações posteriores até os anos 90. Esta ampliação, no período, se deve ao fato de o 

quarto romance de Clarice não ter tido grande repercussão nos jornais da época. 

A análise da recepção de ambas as obras é significativa para compreendermos 

questões e problemas apresentados à crítica brasileira, e, por conseguinte, como foram 

inseridas dentro da tradição canônica. Ademais, tal discussão servirá de apoio ao capítulo 3, 

quando analisarmos a melancolia do protagonista do romance de 1961, objeto central de nossa 

pesquisa.  

Passemos agora à análise dos textos que compõem a fortuna crítica de Perto do coração 

selvagem (1943). Realizamos um levantamento do material imediatamente surgido após a 

publicação do livro, o qual será analisado em ordem cronológica. O corpus compõe-se dos 

seguintes autores, seguidos das datas de sua primeira publicação: Adonias Filho (31/12/1943), 

Sergio Milliet (15/01/1944), Guilherme Figueiredo (23/01/1944), Lêdo Ivo (26/01/1944), 

Álvaro Lins (11/02/1944), Lucio Cardoso (?/ 03/1944), Antonio Candido (25/06/1944) e 

(16/07/1944), Oscar Mendes (06/08/1944), Lauro Escorel (13/10/1944) e Paulo Mendes 

Campos (?/?/1944).  

Adonias Filho (1943), salvo engano, parece ter sido o primeiro crítico a falar sobre o 

romance de Lispector em texto de 1943. O escritor baiano, na coluna “No mundo dos livros”, 

considera a obra uma descoberta interior, capaz de favorecer ao leitor intensos momentos 

líricos através de uma linguagem incomum: “A sua linguagem é curiosa: sucessão de imagens 

em um mesmo nível, quase sempre coloridas, mas estranhamente associadas” (ADONIAS 

FILHO, 1943, p. 173). Nesse sentido, o crítico chama atenção para a técnica da escritora em 

relação à construção romanesca pouco calcada na linearidade, traço presente na protagonista 

Joana, o que soma ao texto, nítido caráter acentuadamente psicológico:  
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O que se pensa, a princípio, é na absoluta nudez da consciência. O 

afastamento de qualquer narração, secundário o episódio cotidiano 

e exterior, não existindo os diálogos simples, a apresentação das 

figuras não obedecendo à norma clássica. Além da epiderme, 

acima do coração, o que verdadeiramente domina o romance de 

Clarice Lispector é a consciência como deitada sobre uma mesa 

de laboratório (ADONIAS FILHO, 1943, p. 172-173). 

Ao escrever sobre “afastamento de qualquer narração”, o crítico reforça que o talento 

da escritora está em criar estados psicológicos, marca a se tornar recorrente no trabalho de 

Clarice. Adonias destaca igualmente a posição secundária ocupada pelo cotidiano na trama 

enquanto a complexidade da consciência da personagem atinge dimensões maiores no 

romance. Além disso, o crítico salienta também ser impossível conter a explosão dos 

momentos líricos: “fazê-lo, seria queimar o coração como queimaríamos as mãos se com elas 

fossemos apagar incêndios. E o pressentimento dessa expansão, dessa carreira que sempre 

gera a loucura, não faltou a Clarice Lispector” (ADONIAS FILHO, 1943, p.173). 

Sérgio Milliet, em seu Diário Crítico, com data de 15 de janeiro de 1944, demonstra 

surpresa diante de um nome estranho no cenário literário da então, a estreante Clarice 

Lispector: “pseudônimo sem dúvida, eu pensei: mais uma dessas mocinhas que principiam 

“cheias de qualidades”, que a gente pode até elogiar de viva voz, mas que morreriam de 

ataque diante de uma crítica seria” (MILLIET, 1944, p. 27). É a partir desse viés irônico e 

ofensivo, a priori, que o crítico reconhece a qualidade da escritora ao abrir, por acaso, uma 

das páginas do livro: 

Mas isso é excelente! Que sobriedade, que penetração, e ao 

mesmo tempo, apesar do estilo nu, que riqueza psicológica! Leio 

ainda alguns trechos numa espécie de teste desconfiado e resolvo 

começar. O primeiro capítulo confirma as impressões anteriores, e 

sigo lendo, sem parar mais, tomado de um interesse que não decai, 

que encontra novas vitaminas nas constantes observações 

profundas, “cristalinas e duras” de Joana, na sua capacidade 

introspectiva, na coragem simples com que compreende e expõe a 

trágica e rica aventura da solidão humana (Ibid, 1944, p. 28). 

Notamos a utilização do termo “riqueza psicológica”, por parte do crítico, destacado 

pela própria expressão “estilo nu”, característica atribuída à técnica da escritora capaz de 

despir os contornos aparentemente bem definidos da personagem. A desconfiança de Milliet 

(1944) denota certa preocupação com a novidade diante de um nome e estilo incomum. Mais 
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adiante, o crítico ressalta a habilidade de Lispector em atribuir à narrativa um novo sentido, 

um capaz de ultrapassar a definição inicialmente designada à palavra: 

A obra de Clarisse [sic] Lispector surge no nosso mundo literário 

como a mais seria tentativa de romance introspectivo. Pela 

primeira vez um autor nacional vai além, nesse campo quase 

virgem de nossa literatura, da simples aproximação; pela primeira 

vez um autor penetra até o fundo a complexidade psicológica da 

alma moderna, alcança em cheio o problema intelectual, vira no 

avesso, sem piedade nem concessões, uma vida eriçada de 

recalques (MILLIET, 1944, p. 32). 

Milliet (1944) percebe que, por meio do diálogo interior, a narrativa de Clarice 

Lispector se estrutura com originalidade e estilo ao favorecer a manutenção do equilíbrio 

entre expressão e o fundo, sem inclinar-se aos modismos modernistas: “Uma linguagem 

pessoal, de boa carnação e musculatura, de adjetivação segura e aguda, que acompanha a 

originalidade e a fortaleza do pensamento, que os veste adequadamente” (MILLIET, 1944, p. 

30). Nessa perspectiva, o crítico reconhece a introspecção narrativa como um território ainda 

pouco explorado pelos escritores brasileiros. É a partir dessa séria tentativa intelectual, por 

meio da complexidade psicológica, que a escritora “vira ao avesso” a crítica brasileira, 

deixando-lhe o desafio de lidar com um romance estranho à narrativa tradicional. 

Em “O sentimento da palavra”, artigo publicado no Diário de Notícias, em 23 de 

janeiro de 1944, Figueiredo (1944, p. 175) chama atenção para a qualidade dos escritos de 

Lispector, delineados, segundo ele, desde os primeiros contos, de uma forma 

“maravilhosamente poética”. Ao falar sobre o romance de estreia de Clarice Lispector, o autor 

salienta: 

Clarice Lispector é uma estreante. Antes deste livro, publicou em 

revistas pequenos contos que já indicavam a qualidade 

maravilhosamente poética de sua prosa. Agora, em Perto do 

coração selvagem, exibe com maior força essas qualidades, essa 

estonteante riqueza verbal, o sabor lentamente degustado das 

palavras e das sílabas, a capacidade de mergulhar nelas até que 

percam o contorno das coisas, para receberem uma aura vaga e 

irreal (FIGUEIREDO, 1944, p.175). 

Apesar da aproximação estabelecida pelo autor em relação à obra de Lispector, de 

“aura vaga e irreal”, é um dos poucos textos críticos que reconhece a capacidade da escritora, 

aparentemente simples, de fundir os aspectos exteriores com o estado introspectivo dos 
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personagens. Figueiredo (1944, p. 175) também destaca sua capacidade quanto aos 

“pormenores visuais”: “Clarice Lispector não é uma escritora descritiva, e não o é porque não 

o quer.” Assim, o crítico deixa entrever que, embora a escritora seja uma boa “miniaturista”, a 

sua prosa vai além da percepção em relação à banalidade cotidiana: 

O cuidado em grafar não o acontecimento, mas o eco interior de 

cada acontecimento, seduz muito mais Clarice Lispector, 

verdadeira apaixonada disto que os maus poetas tanto 

desmoralizaram: “o estado d’alma”, esse lugar comum que aqui se 

valoriza e se prestigia. O “estado d’alma” não é, para Clarice 

Lispector, um pretexto para procurar temas sobre os quais poderia 

versar linda e indefinidamente. É em Perto do coração selvagem, 

uma condição intrínseca do livro (FIGUEIREDO, 1944, p. 176).  

Assim, ao atrelar o termo “estado d’alma” ao “lugar comum”, Figueiredo (1944, p. 

177) compactua com a tendência do pensamento crítico de então em vincular a obra de 

Lispector a questões introspectivas como marca predominante na narrativa: “as palavras 

fornecem um continente para o conteúdo de “estados d’alma”, “diluir em palavras” os sonhos, 

as sensações”. Nesse aspecto, o crítico chama atenção para o cuidado maior da escritora, não 

em grafar o acontecimento maior em si, mas o “eco interior” do personagem, aqui 

representada por Joana. E, mais adiante, afirma: “Clarice Lispector ainda não viveu para o 

romance, mas tem prontas todas as antenas que lhe permitem apreender a vida e transmiti-la” 

(Ibid., p. 179).  

Da leitura desse e de outros textos que compõem o corpus deste capítulo, podemos 

depreender o quanto o pensamento crítico brasileiro estava, em meados do século XX, ainda 

orientado, com raras exceções, por critérios que remontam a noções de representação e 

exposição realista da matéria literária. A crítica julga o trabalho de Lispector, tendo como 

base uma ideia oitocentista, oriunda do séc. XIX, a saber: imagens concretas e funcionais do 

espaço, narração do geral para o particular, personagens bem demarcados, tensões duais ao 

longo da trama, enredo baseado em clímax e desfecho, dentre outros. Nesse sentido, para um 

romance ser considerado de qualidade, deveria descrever aspectos da maneira mais próxima 

do cotidiano. Como o próprio crítico afirma, é o eco interior da personagem Joana que 

preenche as páginas do romance: “A liberdade de Joana, a sua liberdade interior, que é o 

grande assunto do livro, ressalta em todas as páginas, como um “leit motiv”” (FIGUEIREDO, 

1944, p. 178). 
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Em “O País de Lalande”, de 26 de janeiro de 1944, publicado na Folha no Norte, Ivo 

(1944) considera Perto do coração selvagem como uma descoberta tanto para a prosa quanto 

para poesia brasileira. No entanto, um questionamento é suscitado pelo crítico: a obra literária 

escrita por Lispector seria realmente um romance? De fato, essa foi uma das principais 

interpelações feitas por diversos leitores que escreveram sobre a obra de estreia de Lispector. 

Nesse aspecto, o poeta alagoano considera o livro como aquele que foge à regra:  

Dirão que falta a Clarice Lispector um senso de objetividade e de 

reportagem, que para muitos constitui uma das qualidades básicas 

do romance. Mas não é um romance de costumes, não tem boto do 

Amazonas ou pé de goiaba como personagens principais! Estamos 

diante de um romance cuja história é a aventura de uma mulher 

depositária de uma rica solidão, o monólogo feérico dessa alma 

que, desde menina, era selvagem, sem senso comum, áspera, nada 

tendo a fazer, e já adivinhando a certeza de que daria para o mal 

(Ibid, p. 181). 

Ao afirmar que falta na narrativa de Lispector um “senso de objetividade e 

reportagem”, o crítico chama atenção para a não adaptação da obra ao modelo romanesco do 

século XIX.  Mais adiante, Ivo (1944) destaca que ela escapa à obsessão pela “cor local”, 

incrustada em nossa prosa, ao inserir um “monólogo feérico” que foge ao senso comum e 

coloca, no centro de sua narrativa, a aventura de uma mulher solitária. Para o autor, o livro de 

Lispector não é um romance de costumes, nem tampouco está preocupado em descrever um 

“pé de goiaba” como personagem principal. A metáfora, de sentido obviamente regionalista, 

faz referência à obra de Clarice enquanto desnorteadora dos padrões literários até então vistos 

e adotados pelos críticos. É a partir dessa afirmação do poeta alagoano que percebemos a 

existência de uma questão, à época, de grande importância para a “evolução” de nossa 

literatura, a qual oscilava entre o dado local e o universal, ou seja, um movimento, ou ainda, 

um confronto entre a tentativa de legitimar uma literatura dita “genuinamente brasileira” em 

oposição ao modo artístico europeu. 

No texto “A experiência incompleta”, publicado em 11 de fevereiro de 1944, Lins 

(1963) observa que uma das características mais notáveis dentro da literatura de autoria 

feminina é certo impulso em percorrer caminhos líricos. O crítico pernambucano atrela grande 

parte do romance escrito por mulheres ao romance cor de rosa, em que a personalidade da 

autora estaria fortemente marcada nas obras: 
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As mulheres dispõem quase sempre de um potencial de lirismo 

que precisa dos livros pessoais de confissões, das obras capazes 

de as situar como centro do mundo. Acrescente-se a isto o 

fenômeno do narcisismo, que é feminino no seu caráter essencial, 

embora não seja lícito insistir demais nessa circunstância 

extraliterária (Ibid, p. 103). 

Isso não quer dizer, contudo, que a visão poética do mundo exclua a possibilidade de 

se tratar dos fenômenos humanos, vetor que, segundo o crítico, aproxima a obra de Clarice da 

aventura psicológica. Embora a considere como estreante na literatura brasileira, não nega que 

o lançamento do livro Perto do coração selvagem inseriu certo caráter original, ao unir 

elementos até então dispersos pelos naturalistas e realistas como, por exemplo, a fusão entre o 

lirismo e o mundo exterior: 

Não tenho receio no afirmar, todavia, que o livro da Sra. Clarisse 

[sic] Lispector é a primeira experiência definida que se faz no 

Brasil do moderno romance lírico, do romance que se acha dentro 

da tradição de um Joyce ou de uma Virgínia Woolf. Apesar da 

epígrafe de Joyce que dá título ao seu livro, é de Virginia Woolf 

que mais se aproxima a Sra. Clarisse Lispector, o que talvez se 

possa assim explicar: o denominador comum da técnica de Joyce 

quando aproveitada pelo temperamento feminino (LINS, 1963, p. 

105). 

É notório que, embora o crítico reconheça a inovação de Clarice Lispector no Brasil, 

grande parte da crítica ainda pautava suas avaliações em moldes oitocentistas de 

representação, aspecto observado por Afrânio Coutinho (1980, p. 83), segundo o qual, a 

crítica impressionista no Brasil da primeira metade do século XX ocupou grande espaço nos 

debates dos jornais. Na sua visão, os críticos não realizavam análises das obras, mas 

expunham suas impressões a partir, sobretudo, da temática dos textos sem considerações por 

questões de forma, daí a forte presença de preceitos biográficos e psicologizantes, fato 

observável, por exemplo, em texto de Lins (1963): 

Parece-me que, neste sentido, a Sra. Clarisse [sic] Lispector não 

atingiu todo objetivo da criação literária. O leitor menos 

experiente confundirá com a obra criada aquilo que é apenas o 

esplendor de uma micante personalidade. Personalidade estranha, 

solitária e inadaptada, com uma visão particular e inconfundível 

(Ibid, p. 106). 
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Prova disso é que o “imperador da crítica”, como era conhecido, além de estabelecer 

comparações entre a personalidade da autora em relação à obra em questão, considera-a uma 

experiência inconclusa, justamente por não seguir os critérios clássicos da narrativa 

oitocentista, característica que denota a influência europeia enquanto modelo de fatura 

literária. É um romance que falha na tentativa de acertar, conforme a concepção do crítico: 

A autora lançou seus problemas, porém não conseguiu resolvê-los 

todos, em termos de ficção. Sentimos que ela ficou embaraçada, 

perdida no seu próprio labirinto; e a partir da segunda parte já não 

sabe como acabar o livro. E, na verdade, o livro ficou inacabado e 

incompleto como romance (LINS, 1963, p. 107). 

Assim, o modo “inacabado e incompleto como romance”, que poderia ser visto como 

um traço interessante do livro e, por conseguinte, motivador de novos debates, é entendido 

por Lins como um espelho partido, sem unidade íntima, uma deficiência que prossegue em 

seu segundo livro, O lustre (1946), o qual o crítico considera também como a continuação de 

uma experiência mutilada. Por conseguinte, Joana, assim como Virgínia, possui uma 

perspicácia incomum ao lidar com os aspectos rotineiros: 

Por isso, as páginas magníficas da Sra. Clarisse [sic] Lispector, 

intensamente vividas e firmemente realizadas, não são dos 

diálogos, as duas cenas de efeito dramático com mais de um 

personagem, as de descrição ou narração, mas as do “monólogo 

interior”, aquelas em que Virgínia se debruça solitária sobre a sua 

consciência, dando entorno verbal aos seus problemas, 

pensamentos e sensações (LINS, 1963, p. 109).  

Desse modo, embora reconheça a experiência incomum realizada por Lispector, o 

crítico pernambucano salienta que o livro não é composto por diálogos (enquanto armação 

narrativa tradicional), mas por uma consciência que reclama o anseio pela vida e a dificuldade 

de interagir com os demais seres, daí a solidão de não pertencer à sociedade. No mesmo texto, 

ele deixa entrever a inexistência da relação entre a forma e o conteúdo temático: 

Romance, porém, não se faz somente com um personagem, e 

pedaços de romance, romances mutilados e incompletos, são os 

dois livros publicados pela Sra. Clarisse [sic] Lispector, 

transmitindo ambos nas últimas páginas a sensação de que alguma 

coisa essencial deixou de ser captada ou dominada pela autora no 

processo da arte de ficção (LINS, 1963, p. 109). 
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Lucio Cardoso, escritor e amigo de Lispector, com o qual trocou correspondência, 

também analisou o romance Perto do coração selvagem. Em texto publicado no Diário 

Carioca, em março de 1944, ele considera a estreia de Clarice Lispector tão importante 

quanto a de Rachel de Queiroz, com a publicação do livro O Quinze (1930): 

Dos nomes femininos, creio que nenhum se compara ao da Sra. 

Clarice Lispector, cuja estréia há pouco, parece-me em certo 

sentido tão importante e tão reveladora quanto o foi no passado a 

da Sra. Rachel de Queiroz, com o sempre lembrado e inimitável O 

Quinze. 

Não que a Sra. Clarice Lispector tenha se debruçado sobre um 

drama coletivo ou uma tragédia oriunda de uma chaga da 

natureza. Poucas vezes temos visto um tão exacerbado 

individualismo, uma tão lenta e obstinada sondagem do seu 

próprio eu, como o faz a autora de Perto do coração selvagem 

(CARDOSO, 1944, p. 183). 

O crítico reconhece a imagem vivaz de Clarice Lispector, “capaz de captar do mundo 

exterior e interior, e muitas vezes da sua fusão, uma visão quase perfeita”. Todavia, como no 

trecho citado, não é de uma tragédia, como a seca, que estamos falando, e sim de uma chaga 

individual. Cardoso (1944) exime, de certa maneira, a preocupação da escritora com questões 

sociais. A “sondagem do seu próprio eu” reforça os elementos biográficos para justificar a 

obra como oriunda da personalidade forte da escritora. O livro é considerado uma vocação 

para a poesia, funciona como uma voz abafada e enfatiza: “temo que ele fique como o espelho 

mais nítido e mais duradouro de sua autora” (Ibid, p. 184). 

Antonio Candido escreveu dois artigos, “Notas de Crítica Literária ― Língua, 

pensamento, literatura” (25/06/1944) e “Perto do coração selvagem” (16/07/1944), ambos 

publicados pela primeira vez na Folha da Manhã. Este segundo texto, após passar por 

modificações, seria republicado em livro de 1970, sob o famoso título “No raiar de Clarice 

Lispector”.  No presente trabalho, valemo-nos da versão dos anos 70, pois, dentro da fortuna 

crítica levantada, é o único texto revisto para publicação em outro suporte. A recuperação do 

assunto, quase três décadas depois, indica uma preocupação do crítico em fundir, rever ideias 

de modo a oferecer uma opinião mais assentada sobre o romance de estreia da autora. É 

importante destacar que Álvaro Lins também publicou artigo de jornal em livro de 1963, sem, 

no entanto, modificá-lo. 
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 Assim, expostas as informações sobre a edição do artigo, importa-nos destacar que 

Candido (1977) chama atenção para o impacto da narrativa da jovem escritora, narrativa esta 

que, longe de seguir padrões em voga pelos regionalistas, introduziria no contexto brasileiro 

um modo de pensar a respeito dos problemas humanos através do material verbal.  

Ao retomar a década de 30, Candido (1977) percebe que houve mudanças 

significativas para a consolidação do romance enquanto expressão artística, desencadeada 

pelos modernistas da semana de 1922. O chamado romance regionalista assumiu dentro de 

nossa literatura um realismo intenso, caso de Graciliano Ramos e Raquel de Queirós, por 

exemplo. Havia, sobretudo, uma preocupação em relação aos temas presentes, enquanto o 

processo estilístico ainda ocupava um plano de menor relevância. Até então desconhecida na 

literatura brasileira, Clarice, segundo Candido (1977), ousou inserir aspectos inovadores na 

narrativa brasileira:  

É desta maneira que Clarice Lispector procura situar o seu 

romance. O seu ritmo é um ritmo de procura, de penetração que 

permite uma tensão psicológica poucas vezes alcançada em nossa 

literatura contemporânea. Os vocábulos são obrigados a perder o 

seu sentido corrente, para se amoldarem às necessidades de uma 

expressão sutil e tensa, de tal modo que a língua adquire o mesmo 

caráter dramático que o entrecho (CANDIDO, 1977, p. 129). 

O crítico observa em Joana, personagem principal do romance, um ritmo de procura 

interior que permeia grande parte do livro. Considera o capítulo “O banho” como crucial para 

compreender a ação interior de Joana, cujo coração selvagem aproxima-se do suplício de 

Tântalo
2
, aqui expresso pelo deslocamento da personagem “sempre pensando tocar o alvo e 

sentindo-o sempre fugitivo” (Ibid, p. 130). Em outra passagem o crítico afirma:  

                                                 
2
  Por ser filho de Zeus, Tântalo, um mortal, é muito respeitado. Os deuses o autorizam a comer entre eles; 

porém, por duas vezes Tântalo já traiu a confiança, o respeito e a amizade pelos imortais. Em um segundo 

momento, rouba ambrosia e néctar dos deuses, e oferece aos seus amigos imortais. Em outro, revela todos os 

segredos divinos aos seus amigos. A terceira hamartía é indesculpável. Como é curioso e ardiloso, deseja 

mensurar a onisciência dos deuses. Assim, mata seu próprio filho Pélops e oferece-o aos deuses, mas eles 

percebem, com exceção de Deméter, que acaba comendo um pedaço do ombro de Pélops. Os deuses, no entanto, 

recompõem seu ombro com um pedaço de marfim e o fazem voltar à vida. Pélops, na verdade, é o único dos 

descendentes de Tântalo a não trazer em si o estigma do infortúnio. Tântalo, porém, é lançado ao Tártaro, 

condenado para sempre ao suplício da fome e da sede. Todas as vezes que tenta beber água fresca, ao se abaixar, 

o líquido lhe ecoa por entre os dedos. Ao seu redor, a quantidade de frutas é imensa, no entanto, ao estender as 

mãos para colhê-las, os ramos se erguem mais ainda. (RABINOVICH, MARTINS. In: Anais do XI Congresso 

Internacional da ABRALIC: Tessituras, Interações, Convergências. 2008, p. 1-3. Disponível em: 

<http://www.abralic.org.br/anais/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/013/SILVIA_MARTINS.pdf>  Acesso 

em: 26 Jul.2013. Diferentemente do mito de Tântalo que sugere o desespero, na concepção de Candido, é através 
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Clarice Lispector aceita provocação das coisas à sua sensibilidade 

e procura criar um mundo partindo das suas próprias emoções, da 

sua própria capacidade de interpretação. Para ela, como para 

outros, a meta é, evidentemente, buscar o sentido da vida, penetrar 

no mistério que cerca o homem. Como os outros, ela nada 

consegue a não ser esse timbre que revela as obras de exceção e 

que é a melhor marca do espírito sobre a resistência das coisas 

(Ibid, p. 128). 

Cândido (1977), embora não exclua a provável existência de influências estrangeiras, 

considera o romance, dentro de nossa literatura, como uma performance de melhor qualidade. 

Ao chamar atenção para a “capacidade de interpretação” da autora, evidencia certo tom 

singular presente na obra da mesma. Em seguida, realça a habilidade da escritora em 

“penetrar o mistério que cerca o homem”, tendendo para o psicologismo. Todavia, prevê 

aquela que seria uma das maiores marcas em sua construção narrativa, “a resistência das 

coisas”, por meio dos aspectos verbais.  

Mendes (1944), em seu texto “Um romance diferente”, escrito para o jornal O Diário, 

em 06 de agosto de 1944, confessa que não deveria ter escrito sobre o livro da estreante 

Clarice Lispector após ter feito, apenas, uma leitura do livro. “É um livro que requer uma 

segunda leitura e talvez uma terceira”. Relata também não ser Perto do coração selvagem 

“um romance comum”, “escrito por uma mulher comum”. O livro apresenta uma dimensão 

pouco usual ao tentar captar expressões, sentimentos e sensações dos personagens: 

É um livro diferente ainda pelo atrevimento com que perscruta 

certos desvãos da alma feminina, numa introspecção seu tanto 

quanto cruel, constituindo o próprio processo narrativo da 

escritora, que joga com o tempo e o espaço numa liberdade de 

criança imaginativa, ou numa lógica de louco (MENDES, 1944, p. 

185). 

Ao caracterizar Lispector como “escritora que joga com o tempo e espaço”, o crítico 

reconhece a inovação da escritora na literatura brasileira, pelo fato de quebrar a sequência 

narrativa, bem como fundir presente, passado e futuro devido à preponderância da 

introspecção enquanto núcleo conflitivo dentro da narrativa. Daí a suposta aproximação com 

“lógica de louco” com que o crítico faz referência ao tratar do romance: “o que nele é 

                                                                                                                                                         
do suplício, representado aqui pelo alvo sempre fugidio que a personagem Joana adquire o impulso para a vida 

interior no decorrer da narrativa: “a sua glória, a sua esplêndida unicidade” (CANDIDO, 1977, p. 130). 
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diferente e excepcional se encarna na pessoa do personagem principal, essa esquisitona Joana 

que, em menina, já causava terrores aos seus tios” (CANDIDO, 1977, p. 185). 

Ainda no mesmo trabalho, o crítico chama atenção para a tentativa de trazer à luz os 

desvãos interiores dos personagens, de tornar mais nítido os sentimentos informes: “Clarice 

Lispector luta terrivelmente para dar a expressão àquela informidade, para infiltrar um raio de 

luz naquela espessura de treva, que enche uma alma humana” (Ibid., p. 186). É quando não 

consegue captar esse “raio de luz” que a obra de Lispector aproxima o leitor das imagens e do 

domínio da poesia: “Esse romance de Clarice Lispector é, mais do que uma história de amor 

do que uma análise psicológica, é uma expressão poética dum mistério de alma”. 

Ao se referir à obra de Lispector como “expressão poética dum mistério de alma”, o 

autor instala um paradoxo. Por um lado, temos a tentativa de aproximação das questões 

externas por meio das sensações, porém, não tangível em sua totalidade, daí a afirmação 

seguinte de ser a narrativa uma poética do mistério, o que confere à obra certo distanciamento 

dos acontecimentos diários. Mais adiante, Mendes reconhece que, embora o livro não seja 

realizado de modo completo, está longe de ser “charanguinha de certos romances de 

senhoras” (Ibid., p. 190), o que confere à diferenciação da escritora na literatura de autoria 

feminina. 

Lauro Escorel, em treze de outubro de 1944, tem publicado um artigo, no jornal A 

manhã, sobre a narrativa incomum calcada em recursos técnicos atrelados à sensibilidade 

poética presente no primeiro romance de Clarice Lispector. O crítico confessa ainda não 

querer arriscar sobre as possíveis correlações entre o romance da estreante com os escritores 

James Joyce e Virginia Woolf, recorrentes dentro dos debates àquela época, no entanto, 

admite existir uma lógica para esse pensamento: 

É certo, porém que havia razões para que os críticos lembrassem 

os dois grandes nomes do romance moderno, ao tratar de Perto do 

coração selvagem. Como Joyce e Virginia Woolf, a Sra. Clarice 

Lispector procurou fixar, através de solilóquios da sua 

personagem, ‘a Stream of consciousness’, o fluxo do consciente, 

no qual se conjugam cinematicamente, as lembranças do passado, 

as impressões e sensações do presente e os pressentimentos e 

antevisões do futuro (ESCOREL, 1944, p. 191). 

Longe de ser uma cópia dos romancistas europeus, Escorel (1944) afirma haver, por 

parte de Lispector, uma intuição artística já que a jovem escritora confessou ter sido, por 
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indicação de Lúcio Cardoso, o motivo de ter inserido a epígrafe do livro Retrato do artista 

quando jovem, de Joyce. Nessa perspectiva, o crítico afirma ser impossível tentar definir o 

estilo da escritora, apesar de sua obra ser considerada “uma traição à natureza predominante 

racional da prosa” (Ibid, p.193), já que o livro é marcado por solilóquios e pelo fluxo de 

consciência ao fugir da trajetória literária brasileira de referência à realidade. 

Importante perceber que, assim como o crítico Álvaro Lins, Escorel (1944) reafirma 

uma característica do pensamento crítico brasileiro ao estabelecer correlações entre a 

literatura feminina e a personalidade da escritora, bem como uma inclinação para a poesia. 

Nesse sentido, aos homens caberia certo temperamento impessoal diante das narrativas, 

próprio do pensamento realista e naturalista circundantes no Brasil: “A Sra. Clarice Lispector 

permanece fiel à sua feminilidade essencial, de tal modo que não há pensamento que nasça 

nela sem uma carga de emoção poética, não há ideia que aflore no seu espírito sem o reverso 

de uma intuição lírica equivalente” (ESCOREL, 1944 p. 193).  

Assim, na concepção do crítico, os capítulos de Perto do coração selvagem seriam 

explicativos da personalidade da escritora, expressa pela personagem Joana, fascinante, 

misteriosa e complexa, indício de que a mentalidade brasileira ainda se debruçava sobre os 

aspectos provindos dos oitocentos, em que não havia uma separação entre os aspectos 

intrínsecos da obra literária em relação à vida dos escritores.  

Paulo Mendes Campos, em artigo datado apenas com o ano 1944, alerta inicialmente o 

público sobre o gênero romanesco enquanto expressão de ingratidão no nosso século, 

principalmente para quem pretende delimitá-lo: “Em matéria de ficção, atravessamos hoje um 

período de libertinagem. Libertinagem formal, conceitual e até dimensional” (CAMPOS, 

1944, p. 198).  A partir dessa assertiva, o crítico diz existirem formas que deturpam a ficção, 

dentre elas, o cinema. Nessa perspectiva, além de ressaltar o quanto o capitalismo arrasou a 

fisionomia de nossa arte, destaca que as obras autênticas circulam clandestinamente: 

Parece mentira, mas, foi diante do livro recentemente publicado 

por Clarice Lispector que tecemos esse prólogo. Justamente, 

porque em Perto do coração selvagem presenciamos uma arte que 

se colocou fora das competições vaidosas que se salvou do 

desvirtuamento concepcional do romance, uma arte que soube ser 

fiel. Não se trata, entretanto, de um romance bem comportado ou 

de um romance tradicional, onde nada chocaria o leitor habitual, é 

um romance difícil, um romance sem concessões ou gosto da 

maioria (CAMPOS, 1944, p. 200). 
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Assim, Campos (1944) considera a obra de Lispector como diferente dentro do cenário 

literário, é obra “não comportada”, trata-se de um livro marcante, uma vez que não segue o 

modelo tradicional de narração, embora não negue certo viés que traz consigo as marcas dos 

romances europeus: “O livro de Clarice Lispector se filia diretamente na linha dos romances 

introspectivos, dos romances que não pretendem mais do que um mergulho nas fontes 

selvagens da consciência” (CAMPOS, 1944, p. 200). O crítico identifica entre os personagens 

de Lispector a inaptidão para a vida exterior, todavia, distingue o pouco contato desses seres 

com o mundo vinculado a uma estratégia narrativa de Clarice para ganhar intensidade em 

outros momentos dentro do romance. 

Após a análise da fortuna crítica, caberia compreender determinadas linhas de 

pensamento e valores prementes em grande parte da recepção inicial de Clarice Lispector. 

Nesse sentido, Afrânio Coutinho afirma que as décadas de 1940 e 1950 foram significativas 

para compreender o Brasil enquanto formação de seus aspectos culturais. Segundo o crítico 

havia no Brasil uma crítica não profissionalizada, exercida em grande escala por profissionais 

liberais e por estudantes do curso de Direito: 

O exercício da crítica literária no Brasil tem sido em sua maior 

parte, feito nos jornais [...]. É verdade que também se realizou em 

livros e estudos em revistas, já com caráter mais profundo.[...]. 

Assim, praticada na imprensa diária, a crítica não podia deixar de 

sofrer a influencia do espírito ligeiro e superficial do jornalismo, o 

que lhe comunicou um caráter circunstancial aproximando-a do 

tipo ‘review’ dos ingleses e norte americanos (COUTINHO, 1980, 

p. 91). 

Desse modo, a atividade crítica brasileira desenvolveu-se primeiramente nas chamadas 

notas de rodapé, que exerciam a função de comunicar os acontecimentos da vida literária de 

modo ainda pouco sistematizado, próximo do coloquialismo, a fim de atender ao incipiente 

mercado consumidor. Esse procedimento, baseado na impressão do crítico sobre o texto, 

contribuiu para disseminar em nosso território uma crítica voltada mais para a externalização 

dos critérios pessoais do crítico que a adoção de uma metodologia científica no julgamento 

das obras literárias. 

Semelhante ideia também é compartilhada por Cândido, que, em artigo de estreia em 

uma coluna de crítica, confidencia a seu leitor o modus operandi daquela atividade praticada 

por seus colegas contemporâneos. Assim, ele observa que, embora os críticos visassem à 
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leitura das obras ancorada em seu tempo, grande parte do que era escrito nos rodapés não 

possuía continuidade e profundidade necessárias para atividade mais sistemática em relação 

às obras literárias, já que atendiam aos sistemas de produção baseados no espírito 

momentâneo e superficial do jornal: “Quem cuida de crítica no Brasil sabe que a nossa 

profissão constitui ocupação mais ou menos acidental. Quase todo escritor faz crítica a seu 

tempo, uns bem, outros mal. Muito poucos, no entanto, se dedicam a ela com pertinácia e 

continuidade” (CANDIDO, 2002, p. 38). 

Desse modo, embora houvesse, na sociedade brasileira, condições embrionárias para o 

desenvolvimento de certa tradição literária, como profissionais capacitados, bem como a 

existência de bibliotecas, ainda que em pouca escala, o número de alfabetizados
3
 capaz de 

assimilar as produções literárias era exíguo, além disso, a crítica impressionista que encontrou 

espaço no Brasil não tinha um compromisso com o leitor como entendemos atualmente. 

Muito do que circulava estava vinculado ao caráter mercadológico e superficial. 

Concomitantemente, a literatura adquire um aspecto mais informativo que reflexivo. De 

acordo com Coutinho (1980): 

A literatura no Brasil sempre foi produzida à custa do 

amadorismo. Predominavam o autodidatismo, a ausência de 

estudo sistemático, de método e disciplina, a improvisação, a 

facilidade e superficialidade jornalística e opiniática. Em crítica, 

era, sobretudo funesta, essa falta de estudo sistematizado sendo 

como ela é uma atividade reflexiva (COUTINHO, 1980, p. 99). 

Nesse aspecto, cria-se na década de 1940, no Brasil, uma mentalidade “crítica” mais 

voltada para os aspectos alheios à obra de arte, como as questões biográficas e ideológicas. 

Essa última, bem próxima aos tons massivo e abrupto que passam a adquirir as obras, pouco 

se levando em conta os critérios ligados ao material literário propriamente dito. 

                                                 
3
  A esse respeito também escreve Antonio Candido, no capítulo intitulado Literatura e cultura de 1900 a 1945. 

“Os analfabetos eram no Brasil, em 1890, cerca de 84%; em 1920 passaram a 75%; em 1940 eram 57 %. A 

possibilidade de leitura aumentou, pois, consideravelmente. Muito mais, todavia, aumentou o numero relativo de 

leitores, possibilitando a existência, sobretudo a partir de 1930, de numerosas casas editoras, que antes quase não 

existiam. Formaram-se então novos laços entre escritor e público, com uma tendência crescente para a redução 

dos laços que antes o prendiam aos grupos restritos de diletantes e “ conhecedores”. Mas este novo público, à 

medida que crescia, ia sendo rapidamente conquistado pelo grande desenvolvimento dos novos meios de 

comunicação” ( CANDIDO, 1973, p. 137). 
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O campo literário nacional só adquire um tom mais consciencioso a partir da década 

de 1950, fruto das primeiras universidades inauguradas nos anos 30 e 40, o que permitiu a 

formação de especialistas na área de Letras. Com isso, a crítica literária passou a contar, 

concomitantemente, com indivíduos provindos de círculos acadêmicos, que defendiam um 

maior critério de análise diante das obras. Tal mudança se torna nitidamente observável, por 

exemplo, na qualidade da historiografia literária brasileira:  

Se até a década de 1940 o modelo oitocentista permanecia, em 

geral, como referência teórica para as histórias literárias que iam 

sendo elaboradas no século XX, com exceção apenas para as 

contribuições de Nélson Werneck Sodré e de Érico Veríssimo, a 

década de 50 é assinalada por obras que empreendem uma revisão 

das bases conceituais até então observadas (ACÍZELO, 2007, p. 

129). 

Essa passagem importante na história da crítica brasileira é estudada em “A crítica 

jornalística sobre Clarice Lispector”, por Neli Edite, a qual observa que, em fins de 1943, com 

a publicação de Perto do coração selvagem, houve maior difusão por parte da crítica do livro 

de Lispector. Nesse sentido, observamos dois movimentos: se, por um lado, o empecilho 

inicial de divulgação parecia superado, posteriormente existiu, por parte da crítica, a 

necessidade de promover a mitificação de Clarice, vinculada, em parte, à figura misteriosa da 

escritora, outras vezes ao aspecto apelativo típico dos romances cor-de-rosa, promovendo a 

distância entre a obra da autora em relação às preocupações com a realidade brasileira. Como 

pode ser visto no seguinte fragmento: 

Quando a gente pega o livrinho tem a impressão de que vai ficar 

em presença de um romance cor de rosa para moças bem 

comportadas. (...). E esse primeiro romance de Clarice Lispector, 

esse livro de capa cor de rosa com um minúsculo desenho de 

Santa Rosa, edição da “Noite Editora” do Rio, e que tem este 

nome “Perto do Coração Selvagem”, esse romance é qualquer 

coisa surpreendente, de inesperado, no panorama das nossas letras 

(MOURA, 1944, apud, SANTOS, 1999, p. 41). 

Nessa perspectiva, percebemos que a crítica desempenhou um papel fundamental na 

circulação e fixação de determinadas ideias e valores, bem como na difusão das obras 

literárias nas décadas de 1940 e 1950. Assim, notamos que, atenuadas as dificuldades iniciais 

de publicação, houve, em seguida, a incompreensão por parte da crítica acerca da inovação 
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verbal que representou a produção de Clarice Lispector, fator que contribui ainda mais para a 

mitificação da autora, cuja obra passou a ser interpretada recorrentemente como enigmática, 

intimista, introspectiva, dentre outros termos. 

2.2 A fortuna crítica de A maçã no escuro: estado da questão 

O presente subcapítulo prossegue com a análise da fortuna crítica de Clarice Lispector. 

Portanto, passaremos agora à recepção de A maçã no escuro (1961), desde o ano de sua 

publicação até os anos 90. De início, salta aos olhos o contraste entre o expressivo número de 

textos de um lado e de outro. Após a chegada de Perto do coração selvagem às livrarias, 

publicaram-se onze artigos em menos de dois anos. Em contraposição, o quarto romance de 

Clarice A maçã no escuro, salvo engano, não despertou semelhante interesse no momento de 

sua publicação. No lugar de artigos de jornal no calor da hora, adentram trabalhos de fôlego 

lançados tardiamente em livro.  

Até onde pudemos levantar, os críticos dedicados ao romance de 61 foram os 

seguintes: Antonio Olinto (1964), Luiz Costa Lima (1965), Benedito Nunes (1973) e Berta 

Waldman (1993). O primeiro texto aqui comentado é de Antonio Olinto de 1964, o qual 

considera o romance como ficção renovada, uma vez que, desde o início de sua carreira, 

Clarice Lispector estaria se aproximando do simbolismo, marca que enfatiza a seriedade 

conquistada pela jovem escritora nesse intervalo de tempo:  

Nesse panorama de ficção renovada, de ficção que acabou 

superando a poesia tanto no favor do público em geral como nos 

denodos de suas realizações, tem Clarice Lispector o seu lugar. 

Desde Mais Perto do coração selvagem [sic] que suas ligações 

com o romance simbolista dos últimos cem anos e com a ficção de 

Joyce se faziam evidentes. Agora no seu melhor livro, A maçã no 

escuro, a elaboração literária da autora revela estrutura mais seria. 

Desde que o homem acorda, preocupa-se a romancista em 

descrever, de modo original e longo, as contrações e ampliações 

da noite (OLINTO, 1964, p. 214).  

É a partir da procura contínua do personagem Martim, ampliada pelas dimensões 

simbólicas captadas pelo contato com a realidade, que o crítico chama atenção para a 

preocupação da escritora em descrever como o elemento externo movimenta o interior do 

homem: 
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O escuro punha-se em movimento, o silêncio concentrava-se no 

silêncio, num desdobramento de símbolos que tornam a leitura de 

cada frase de Clarice Lispector um ato de atenção, já que a perda 

de uma palavra pode tirar o efeito previsto pela autora, que 

reconstitui suas coisas a partir do homem silencioso, no escuro, 

como se tudo ─ o mundo, os significados, a vida, o futuro ─ 

surgisse e se propagasse das trevas que iam sendo entendidas 

(OLINTO, 1964, p. 214). 

Nessa perspectiva, o crítico nota que existe uma maior inquietação por parte de 

Lispector em descrever a própria elaboração do romance, o qual ganha maior ordenação em 

algumas passagens, conferindo à narrativa uma “tonalidade parnasiana”: 

A maçã no escuro
4
 é um lançamento importante na literatura 

brasileira deste século. Sinto, contudo, em sua qualidade literária, 

uma certa mesmice que pode ser explicada pela tonalidade 

parnasiana que o livro acaba adquirindo. Mas de que maneira 

seria parnasiano? Pela precisão e frieza com que as novas 

camadas da narrativa são erguidas. No fim, A maçã no escuro fica 

bem arrumadinha demais (OLINTO, 1964, p. 215). 

Notamos que Olinto (1964), assim como outros críticos vistos anteriormente, apesar 

de reconhecer a qualidade literária de Clarice Lispector, vale-se de referenciais tradicionais 

em sua avaliação, conforme exemplificado na expressão “tonalidade parnasiana”, indicadora 

de uma precisão e frieza na construção do texto. A recuperação do tecnicismo calculado, tão 

caro e defendido pela escola poética de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e outros, soa hoje 

anacronismo, devido à falta de melhor instrumento de análise. De qualquer modo, o mais 

importante é observar que o referencial empregado por Olinto (1964) constitui-se em um dado 

documental bastante eloquente da complexa recepção de textos estranhos aos padrões 

canônicos. 

Outro recurso bastante utilizado pelos críticos, também apontado na primeira parte 

deste trabalho, é a perspectiva comparatista lançada desde os anos 40, sem maiores 

aprofundamentos, a qual se tornaria, décadas depois, lugar-comum nos debates: 

Essas páginas ficcionais, das melhores da nossa literatura, revelam 

a boa feitura de Clarice Lispector, mas também mostram que ela 

se deteve no limiar da renovação de seu gênero. Fazendo poesia, 

mesmo no sentido em que Virginia Woolf empregava a palavra 

                                                 
4
  Consta no texto original o título do livro em negrito. 
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(veja-se o ritmo poético do encerramento da narrativa: “E esse 

modo instável de pegar no escuro uma maçã─ sem que ela caia”), 

vai Clarice Lispector bem perto de uma coragem de forma e de 

uma turbação de significados, mas não chega a dominar terreno 

novo (OLINTO, 1964, p. 215). 

Outro crítico que se deteve sobre A maçã no escuro foi Luiz Costa Lima, em trabalho 

de 1965. Se, por um lado, o autor destaca o ideal existencialista presente na obra da referida 

escritora, através do personagem Martim, por outro, esse personagem masculino carrega 

dentro de si marcas das tensões sociais: 

No mundo contra que Martim romanticamente se rebela, a 

inteligência se consome em um habito de disfarce, é uma inação 

concentrada e depurada. A conclusão é, por conseguinte, coerente 

com as matrizes de que se alimenta a novelista. Os atos sociais se 

encolhem à mera dimensão individual. A destruição (o crime) e a 

reconstrução existem em Martim e para Martim. O mundo é uma 

sombra incômoda apenas (LIMA, 1965, p. 544). 

Existe o que o crítico chama de desnível entre aquilo que é captado pela romancista e a 

maneira como a linguagem é capaz de preencher a representação da chamada realidade: 

“começa-se a verificar o inicio da ruptura entre a qualidade da palavra e a firmeza da forma. 

Tenuamente, esta começa a ser falseada por uma intelectualização obrigatória em face do 

desnível” (LIMA, 1965, p. 547). Como consequência, o crítico entende que ocorre a 

hipertrofia da subjetividade, culminando com a carência da escritora em estabelecer a relação 

dos personagens com o mundo: 

Infelizmente, porém, este lado bem realizado da obra encontra as 

suas contrapartes, mais fortes. De um modo geral, elas resultam 

da dificuldade já diversas vezes repetida de a autora partir com o 

tipo para a apreensão mais ampla da historicidade. Desta carece 

Lispector e daí, não só a limitação do seu universo, não só a 

subjetivação da realidade, como as interferências afrontosas à 

autonomia dos personagens (LIMA, 1965, p. 547). 

A precariedade em relação à historicidade é vista pelo crítico como uma dificuldade da 

escritora em estabelecer a dinâmica entre o real e o interior do personagem, característica essa 

que Lima (1965) percebe desde o primeiro romance, a partir da criação de Joana: 

 A luta individual empreendida por Joana não se alarga além de si 

mesma. Ao contrário, cada vez mais se subjetiva e ingressa na 

divagação abstrata. Isto é em virtude de que Perto do coração 
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selvagem não se restringe a uma soma concatenada de acidentes e 

acontecimentos, os personagens necessitam de uma conjunção de 

ideias e meios pelos quais se configure a sua posição diante da 

realidade. Aí, entretanto, falha a autora, pela ausência de uma 

articulação intensa e concreta com o mundo. Vazio desta, em seu 

lugar se estabelece um fundo romântico, disfarçado por um jargão 

existencialista (Ibid., p. 533). 

Nesse sentido, a obra de Clarice estaria mais próxima de uma “abstração 

intelectualizante”, já que a maior parte dos personagens, na concepção de Lima (1965), 

detém-se mais nos pensamentos e reflexões que no contato com a realidade: “À medida, no 

entanto, que os personagens crescem, tendem a se intelectualizar e a se tornarem falsos pela 

incapacidade de mostrar mais que pensamentos, reflexões e pequenas crueldades” (LIMA, 

1965, p. 529).  O crítico chama atenção, também, para uma criação mais próxima da extinção 

do cotidiano em contraposição à junção com referência à realidade, já que a narrativa não 

sustenta o mundo e se apresenta de maneira fragmentada: “trata-se de uma rarefação da 

realidade a que corresponde o enchimento oferecido pelo jargão existencializado a distender 

inutilmente o número de páginas” (Ibid., p. 549). 

Em O drama da linguagem (1973), Benedito Nunes volta-se para as relações de 

antagonismo existentes em A maçã no escuro bem como nas obras anteriores, Perto do 

coração selvagem e O lustre (1946): “Nisso se resume o enredo propriamente dito, que não é 

senão um esquema de apoio da narração, cujo objeto [...] a experiência interior do 

protagonista [...] foi polarizado pelo acontecimento determinante da sua fuga” (NUNES, 

1973, p. 40).  

Importante notar que, se a questão da história fora negligenciada pelos críticos nos 

anos 1940, ela é levantada por Lima (1965) e discutida também por Nunes (1973), ainda que 

o primeiro teórico como visto anteriormente, tenha feito críticas à fatura dada pela escritora. 

Importante para o nosso trabalho é o fato de ambos reconhecerem que os personagens 

clariceanos não são ingênuos ou indiferentes à realidade. Todavia, é perceptível, no 

posicionamento dos críticos, a ideia de polarização entre tal realidade, enquanto detentora dos 

conflitos sociais, e a sua incorporação por parte dos personagens como estratégia de 

resistência, questão que procuraremos desenvolver no próximo capítulo. 

Conquanto a experiência interior seja o eixo que aproxima A maçã no escuro (1961) 

das obras iniciais de Lispector, o crítico chama atenção para a presença de um elemento 
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externo e estranho, a saber, a fuga do personagem principal, Martim, o qual supostamente 

teria cometido um crime:  

O personagem foge duplamente: das consequências do crime e do 

seu próprio passado. E na medida em que foge fisicamente, o 

crime se transforma num ato positivo de ruptura com a sociedade 

e a fuga, num movimento de evasão interior. Ele rejeita, 

juntamente com aquilo que foi, o código moral que infringiu. 

Entrelaçando, pois, a evasão física à psicológica, a ação 

romanesca, que se desenvolve interna e externamente como em O 

lustre, descreve, no espaço e no tempo, singular trajetória que 

acompanha a errância do personagem (NUNES, 1973, p.40). 

Outro aspecto abordado por Nunes (1973) é a aproximação na trama com o misticismo 

e o romantismo, expressa na peregrinação do personagem, ato com forte carga simbólica: 

A caminhada nas trevas, a passagem pela aridez do deserto e o 

descortínio do esplendor do mundo do alto da montanha, que 

correspondem, respectivamente, ao extravio dos sentidos, ao 

isolamento afetivo e intelectual e à visão extática das coisas, são 

as principais peripécias de uma peregrinação mística, em que 

elementos exteriores da paisagem simbolicamente interiorizados─ 

as pedras e seu “faiscar silencioso”, às quais o homem dirige a 

palavra, o pássaro que lhe serve de companhia, “o vento áspero”, 

a beleza das árvores, o descampado, a graça do ar ─ formam o 

contorno alegórico de estados da alma (Ibid., p. 42).  

No excerto percebemos, novamente, o reconhecimento da inovação linguística de 

Clarice, assim como na fortuna crítica do primeiro romance. Porém, Nunes (1973) insere 

breve referência ao elemento social presente no texto, observação sensível que demonstra uma 

perspectiva diferenciada para pensar a historicidade do romance A maçã no escuro, questão 

tabu nos debates sobre a autora até o final do século XX.  

De um modo geral, por meio da relação entre exteriorização e interiorização dos 

elementos presentes no cotidiano, Nunes (1973) estabelece um novo enfoque em relação à 

obra, à palavra e ao personagem Martim, em que a ação não é destituída de transformação:  

Como herói rebelde, gerado pela palavra formadora, esse homem 

tem o seu tanto de apóstolo e de poeta. Sua liberdade, que uma 

primeira revolta alimenta, uniria a expressão à ação, o dizer ao 

ser. Ao transformar-se, graças às palavras com que se interpreta, 

quer também transformar o mundo. Transgressor do código moral, 

faz-se igualmente transgressor do código linguístico: acima da 

linguagem comum, coloca-se também, como personalidade 
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excepcional em projeto, sonhando a reconstrução do mundo, 

acima dos outros (NUNES, 1973, p. 47).  

Assim, o crítico percebe que o caráter conflitivo do livro está na forma narrativa que 

configura mazelas sociais por meio de uma linguagem estranha ao seu uso tradicional: “A 

contingência de narrar, transformada numa necessidade cautelosa que perpassa o romance, é a 

contingência desse conflito dramático, desse drama da linguagem que se incorpora à forma 

narrativa, minando-a internamente” (Ibid., p. 53). Diferentemente de Olinto (1964), que 

considera o final “arrumadinho demais”, o crítico percebe que o fechamento da narrativa 

apresenta uma problemática, isto é, a suspensão, que deixa em aberto a natureza da trajetória 

do personagem Martim. “Tudo está certo no final, mas porque tudo é no final obscuro e 

inexplicável”. (NUNES, 1973, p. 47) 

No livro Clarice Lispector: A paixão segundo C.L. (1993), Waldman (1990) trata 

também de A maçã no escuro (1961), em especial, elenca algumas das vertentes que têm 

permeado o romance de Clarice Lispector, dentre elas, o enfoque da narrativa que se 

aproxima do épico, através da construção do personagem Martim, enquanto herói errante: 

A viga principal de apoio na emaranhada construção de A maçã 

no escuro é a contrariedade, espécie de organização pela via da 

dessemelhança e ponto de sustentação dos vários planos do 

romance: composição, tema, organização da linguagem e 

elementos das diversas categorias narrativas que nela convivem. 

Será fácil percebermos, quanto a esse último nível, a existência, 

no texto, de ingredientes da épica misturados à farsa, ao Western, 

ao filme ou literatura de mistério, ao folhetim e à tradição da 

novelística amorosa─ divergências estabilizadas pelo traço 

abrangente da narrativa policial, que ao final do romance acaba 

por se frustrar (WALDMAN, 1990, p. 137). 

Assim como os demais críticos, ela ressalta a forma precária que a linguagem assume 

na tentativa de apreender o real: “A linguagem, em A maçã no escuro, é empurrada para uma 

materialidade de coisa, de corpo, que ela não tem. Talvez, como diz Sartre, essa materialidade 

da linguagem se encontre no lugar comum” (WALDMAN, 1990p. 144). Além disso, para a 

teórica, é pela imperfeição da palavra que percebemos o quanto a obra de Lispector percorre a 

contramão da história por meio de situações de aparente simplicidade, ao mesmo tempo em 

que incorpora clichês estabelece a ironia textual por meio das ações contraditórias dos 

personagens:  
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A comédia dessas ocorrências é criada pelo desajuste estridente 

entre a procura épica do personagem e as situações banalizadas 

que permeiam seu caminho, sentidas, entretanto, como 

excepcionais pelos personagens. O lugar ocupado por Martim 

nesse bazar de clichês é o de destaque, mas a pergunta que se 

pode fazer a seu respeito é a mesma que muitos críticos 

formularam a propósito de Bouvard et Pécuchet: serão imbecis 

esses personagens? Não há dúvida que habitam um lugar de 

ambiguidade (WALDMAN, 1990, p. 151). 

É notória a preocupação de Waldman (ibid.) em atentar para a não ingenuidade dos 

personagens que, embora carregados de alguns chavões romanescos, representam uma 

tentativa de contato com o social, expresso pela maneira como o herói é construído, de forma 

retalhada e ambígua. Em outras palavras, um personagem que falha em seu percurso e aponta 

para a própria imperfeição na linguagem: 

A maneira como o livro desemboca numa avalanche de clichês e 

aforismos (inclusive chavões literários do Romantismo) sela o 

fracasso da busca. A expressão cristalizada significa aqui 

claramente a impossibilidade do discurso individual e único na 

sociedade; por tabela, a impossibilidade da constituição de um 

sujeito particular. No plano da escrita literária a narrativa parece 

afirmar a impossibilidade da total originalidade ─ tem de 

incorporar os “seixos rolados” e a prosa passada ─ presente 

embora em ruínas e a pique de desmanchar em outra 

(WALDMAN, 1990, p. 152). 

Na concepção de Waldman (ibid.), Clarice parece incorrer na deficiência de uma total 

originalidade, já que incorpora expressões da prosa passada e, ao mesmo tempo, preenche a 

narrativa com “situações novas”, criando personagens que não se adaptam ao cotidiano.  

No livro Clarice uma vida que se conta, Gotlib (1995), a partir de um depoimento da 

própria Clarice, informa ao leitor que a obra A maçã no escuro foi escrita, provavelmente, em 

1953, logo depois da escritora chegar aos Estados Unidos, todavia, só consegue publicação 

pela Francisco Alves em 1960, graças a ajuda de amigos que viviam no Brasil: 

Portanto, quando sai publicado, já se completavam cinco anos que 

o livro estava pronto nos Estados Unidos, conforme atesta a nota 

final que figura no romance: Washington, maio de 1956. Mas sai 

com incríveis erros, que Clarice lamenta indignada: “Eu nem 

posso olhar! Eu abri assim e vi que entre uma linha e outra... 

acontece que entre as linhas aparece o número da linotipista, da 

data em que eles escreveram” E quando reclamou, afirmaram: 

“Ah! Todo livro sai com erro”. (GOTLIB, 1995, p.335) 
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Nessa obstinada busca pela compreensão da obra de Clarice Lispector, Gotlib (ibid.) 

observa que a Maçã no escuro (1961), um livro aparentemente bem estruturado, quando 

comparado aos livros anteriores da escritora, tenta seguir os enredos tradicionais e lineares, 

mas que, durante seu desenvolvimento narrativo, apresenta algumas lacunas linguísticas 

características do próprio processo de criação do personagem em conflito com o mundo, 

Martim: 

Recupera-se, nesse romance, um recurso caro a Clarice: a 

exploração de uma variada topografia de lugares, na representação 

dessa viagem do “ser”. Martim “desembarca” no alto de uma 

montanha, onde faz o seu sermão, para depois descer a colina e 

chegar até a fazenda, onde arruma trabalho e experimenta, 

primeiramente, o “terreno terciário”, em que goza do vazio de si 

mesmo entre folhas mortas se decompondo” e “ratas negras e 

miúdas”, plantas e bichos confundindo-se. E Martim, “quanto 

mais estúpido, mas em face das coisas ele estava”. (GOTLIB, 

1995, p.337). 

A pesquisadora nota que, pela primeira vez, uma personagem masculina assume o 

papel de protagonista dentro das narrativas clariceanas, e nesse difícil caminho de 

representação, a escrita assume um caráter fora do comum, já que a palavra tenta sustentar 

toda a angústia de Martim na difícil articulação entre a carência do ser medida pelo contato 

com a vastidão do mundo exterior: 

Mas a característica principal desse seu livro será, talvez, o não se 

preocupar em dar nome às coisas, já que havia tocado o lugar 

escuro e vazio, “antes da ordem e antes do nome”, em que as 

coisas são, ou em que ele é. Ao atingir a “impossibilidade tocada”, 

seus “dedos sentem no silêncio do pulso a veia” ─ lembrando o 

primeiro titulo que teve esse romance. A veia no pulso. Ou sentem 

“o modo instável de pegar no escuro uma maçã ─ sem que ela 

caia”, lembrando o titulo definitivo do romance, A maçã no 

escuro. (GOTLIB, 1995, p.339) 

A pesquisadora observa que, em uma de suas entrevistas, Clarice Lispector comenta 

sobre a possível aproximação da obra A maçã no escuro e o existencialismo, já que seu livro 

tivera grande recepção na França, em descompasso com a própria circulação no Brasil. 

Todavia Clarice nega, em outra ocasião, o contato com as ideias de Sartre antes de escrever o 

romance: 
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A escritora, numa entrevista, comenta o propalado 

“existencialismo” do romance. De fato, no momento em que a 

personagem sente “a veia no pulso”, ou seja, no momento crucial 

de experiência do real, em que ele é e atinge “ o ponto mínimo 

que é o ponto vivo do viver”, “ como se tivesse atingido o outro 

lado da morte”, nesse momento de experiência existencial, 

Martim sente náuseas. (GOTLIB, 1995, p.340) 

A náusea de Martim, como observa a própria Clarice, é uma náusea diferente da 

concepção sartriana, já que seria sentida pelo corpo e pela alma. A partir dessa afirmação, 

Gotlib (ibid.) nota que a experiência desse homem em conflito, Martim, não difere das 

mulheres clariceanas, já que existe uma tendência na obra de Lispector a rebater o princípio 

filosófico pela força do cotidiano, mas que para a pesquisadora poderia acentuar a 

equivalência com o princípio filosófico ao tratar das questões do ser. Assim, Gotlib (ibid.), 

mesmo reconhecendo a linguagem diferenciada de Clarice Lispector, incorre nas vinculações 

tanto existencialistas quando atreladas ao próprio perfil da Clarice mulher, que poderia ser 

tanto qualquer um de seus personagens: 

Sob esse aspecto, a experiência dessa personagem não é tão 

diferente da das outras personagens-mulheres de Clarice e da sua 

própria experiência. Ele também passa pelo processo do 

desvencilhamento de outros, do que resultará uma imagem mais 

própria ─ e original.  

Por isso, talvez, Clarice, numa entrevista, quando Affonso 

Romano de Sant’Anna lhe pergunta: “Entre Ermelinda e Vitória, 

dentro do A maçã no escuro, qual é a mais Clarice?”, Clarice 

responde: “Talvez Ermelinda, porque ela era frágil e medrosa. ( 

Vitória) era uma mulher que não sou eu. É prepotente”. Mas 

conclui: “E eu era o Martim”. (GOTLIB, 1995, p.340-1) 

Nesse sentido, a partir do levantamento dessa fortuna crítica sobre a A maçã no 

escuro, identificamos esboços ainda tímidos por parte de Olinto (1964), Lima (1965), Nunes 

(1973), Waldman (1990) e Gotlib (1995) em relação ao contexto de produção em estudo.  

Assim, há entre os estudiosos o reconhecimento, praticamente unânime, da linguagem 

inovadora na produção de Clarice. Porém, o que parece se configurar um afastamento das 

náuseas do cotidiano por parte de seus personagens, a linguagem da escritora é considerada 

falha por não procurar captar de modo totalizante. A partir dessa lacuna deixada pela crítica, 

procuraremos analisar A maçã no escuro, adotando uma perspectiva de sinal trocado, ou seja, 

na qual o romance dialoga com o contexto histórico. 
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3 CAPÍTULO 3: MARTIM E SUAS FACES MELANCÓLICAS 

3.1 Martim e Melancolia 

Analisamos, no segundo capítulo, a fortuna crítica de Perto do coração selvagem 

(1943) e de A maçã no escuro (1961). A partir de um corpus de artigos provenientes, em sua 

maioria, das seções de rodapé literário, constatamos que a grande maioria dos textos 

dedicados aos dois romances lançam mão de critérios de avaliação de fins do século XIX e 

início do XX, a saber, biografismo, psicologismo e cor local. Nesse sentido, podemos afirmar 

que, apesar das propostas inovadoras dos modernistas de 1922, no campo estético e crítico, 

uma forte corrente de pensamento conservador passou praticamente incólume a tais 

transformações, exercendo, nas décadas de 1940 e 50, influência nos debates literários com 

seus critérios e preceitos canônicos de base oitocentista. Justamente nesse período Clarice 

Lispector iniciará sua “carreira” literária. 

Constatamos também que, décadas após sua estreia, persistiria o emprego de alguns 

clichês tomados como verdades eternas sobre a autora de Laços de família. Um exemplo 

recorrente é o termo “intimista”, chave interpretativa que procura, consciente ou 

inconscientemente, reduzir a apenas um aspecto a complexidade de seus textos, no caso, a 

psicologia de seus personagens. Dessa forma, foi sendo delineada, pela tradição canônica, a 

imagem de uma literatura construída em torno de personagens, sempre a revelar, por meio de 

monólogos interiores, aspectos de sua psicologia, traço que, por tabela, foi cimentando a ideia 

de um afastamento dos personagens em relação ao contexto de produção das obras. Esse 

aspecto foi, de algum modo, herdado no início da crítica literária brasileira, tornando-se 

imprescindível à geração romântica, época em que escritores, (chancelados e incentivados 

pela crítica de meados do século XIX), construíram, por meio do texto literário, uma 

identidade brasileira calcada na exaltação da natureza, do índio e da miscigenação. Em suma, 

a imagem representada é a de um Brasil harmônico, coeso e acolhedor. 

Em algumas obras realistas, naturalistas e pré-modernistas, o leitor encontrará um país 

desigual, oligárquico, cindido pelo avanço da modernização conservadora, como bem 

demonstram Machado de Assis, Lima Barreto, Aloísio de Azevedo, e Euclides da Cunha, para 

ficarmos com quatro exemplos conhecidos. No entanto, o critério documental, enquanto 

aspecto de valorização do texto, persistia concretizado na observação e descrição “objetiva” e 

“científica” da sociedade presente na produção literária da época.  
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Em suma, a herança da crítica do XIX, seja romântica ou realista, ganha contornos 

bem nítidos na primeira metade do XX: a) pautas e demandas românticas do projeto nacional 

serão retomadas pelos modernistas nos anos 20; b) polêmicas e disputas intelectuais 

capitaneadas por figuras da “geração de 70”, como Silvio Romero e Araripe Júnior, 

persistirão oficialmente na arena pública, pelo menos, até 1910. O efeito cascata é perceptível 

em um crítico de grande importância como Álvaro Lins, quando este avalia o romance de 

estreia de Clarice. Nesse ambiente conturbado com a Segunda Guerra Mundial e o Estado 

Novo, Clarice traz à baila, no início dos anos 40, uma prosa estranha para os padrões 

tradicionais: personagens não se mostram bem definidos externa ou internamente, a 

linearidade do enredo é rompida, e o espaço deixa de exercer sua função de palco para ações 

concatenadas rumo ao desenlace do clímax.  

Feito um breve resumo da parte anterior, passemos ao terceiro capítulo propriamente, 

cujo objetivo é analisar a obra A maçã no escuro, mais especificamente, aspectos 

melancólicos do personagem Martim. O romance narra a história de Martim, homem branco, 

de olhos azuis, engenheiro, acusado de ser o assassino de sua mulher. Desde as primeiras 

páginas o personagem já se encontra em fuga num hotel do qual o leitor só terá poucas pistas. 

Dentre elas, a de que pertence a um homem chamado de Alemão. Logo em seguida, o 

personagem desloca-se para uma fazenda, onde terá contato com duas mulheres que ocupam 

no romance um segundo plano: Vitória e Ermelinda. Observamos aqui dois movimentos 

iniciais dentro da narrativa: o isolamento do personagem e a tentativa de contato com os 

outros, como um modo de reconstrução de si e do mundo. 

Um aspecto inicial é o fato de que A maçã no escuro apresenta, como já mencionado, 

um personagem principal homem, diferentemente dos livros anteriores de Lispector, cujas 

mulheres os capitaneiam. Pertencente a um contexto social prestigiado, Martim expõe sua 

fragilidade diante do contato com os seres ficcionais aqui representados por mulheres (Vitória 

e Ermelinda) e com o mundo que o cerca. O processo de reconstrução do herói errante 

aparecerá nas três partes em que o romance é dividido: “Como se faz um homem”, 

“Nascimento do herói” e “A maçã no escuro”. 

Na fuga de Martim para o campo percebemos, nas primeiras linhas do romance, algo 

pouco usual na narrativa de Lispector, no caso, a tentativa de demarcação temporal, no 
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entanto, logo em seguida, o referente cronológico é diluído pelo aspecto tenebroso que a 

natureza assume ao fundir-se com o homem: 

Esta história começa numa noite de março tão escura quanto é a 

noite enquanto se dorme. O modo como, tranquilo o tempo 

decorria era a lua altíssima passando pelo céu. Até que mais 

profundamente tarde também a lua desapareceu. Nada agora 

diferenciava o sono de Martim do lento jardim sem lua: quando 

um homem dormia tão fundo passava a não ser mais do que 

aquela árvore de pé ou o pulo do sapo no escuro (LISPECTOR, 

1999, p. 13). 

Durante o período da manhã, a paisagem assume um caráter de aspereza “oca e dura”, 

responsável por perturbar a percepção sensorial de Martim, cuja instabilidade em ver aquilo 

que o cerca, aqui expresso pelo dia, sugere a impotência do homem: 

No entanto, de dia a paisagem era outra, e os grilos vibrando ocos 

e duros deixavam a extensão inteiramente aberta, sem uma 

sombra. Enquanto o cheiro era o seco cheiro de pedra exasperada 

que o dia tem no campo. Ainda nesse mesmo dia Martim ficara de 

pé na sacada procurando, com inútil obediência, não perder nada 

do que se passava. Mas o que se passava não era muito: antes de 

começar a estrada que se perdia em suspensa poeira de sol, apenas 

o jardim nada mais que contemplável; compreensível e simétrico 

do alto da sacada; emaranhado quando se fazia parte dele- com 

aplicação cuidadosa, conservando-a para um uso eventual. Por 

mais atenção, no entanto, o dia era inescalável; e como um ponto 

desenhado sobre o mesmo ponto, a voz do grilo era o próprio 

corpo do grilo, e nada informava. A única vantagem do dia é que 

na extrema luz o carro se tornava um pequeno besouro que 

facilmente alcançaria a estrada (LISPECTOR, 1999, p. 14). 

Durante a fuga, o personagem tenta não se isolar da realidade, todavia, como 

recorrente na obra da autora, Martim encontra-se deslocado, já que possui dificuldade em 

interagir com a vida de modo objetivo. Nesse ínterim, o personagem lança-se através do 

silêncio contemplativo. Aos poucos, o leitor passa a ter acesso ao que ocorre no interior do 

personagem, o vazio diante da existência: 

Quando o silêncio se refez dentro do silêncio, Martim adormeceu 

ainda mais longe. Embora no fundo do sono alguma coisa ecoasse 

difícil, tentando se organizar. Até que, sem nenhum sentido e livre 

do incomodo de precisar ser compreendido, o ruído do carro se 

refez na sua memória com as minúcias mais finamente 

discriminadas. A ideia do carro despertou um aviso suave que ele 
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não entendeu de pronto. Mas que já espalhara pelo mundo um 

vago alarme, cujo centro irradiador era o próprio homem: “assim, 

pois, eu”, pensou seu corpo se comovendo (LISPECTOR, 1999, p. 

15). 

 É a partir da experiência solitária do personagem que o corpo tenta recuperar o objeto 

perdido aqui exposto pelo silêncio de Martim. Nesse movimento de ascensão e queda, o 

narrador capta angústias do personagem num movimento que funciona através da polifonia 

dos significantes linguísticos, bem como, das construções sintáticas. De acordo com Kristeva 

(1989, p. 28): 

A criação literária é está aventura do corpo e dos signos, que dá 

testemunho do afeto: da tristeza, como marca da separação e 

como inicio da dimensão do simbólico; da alegria, como marca do 

triunfo que me instala no universo do artifício e do símbolo, que 

tento fazer corresponder ao máximo às minhas experiências da 

realidade. Mas esse testemunho, a criação literária o produz num 

material bem diferente do humor. Ela transpõe o afeto nos ritmos, 

nos signos, nas formas. 

Martim parece ter perdido algo, o próprio amor pela vida, já que em grande parte de 

seu tempo está preocupado em fugir do contato humano. Na tentativa de compreender o que 

sente, expressa o mundo de modo ambíguo. A busca sem resposta instala um sentimento de 

incompletude, o que configura o caráter melancólico:  

Nas trevas nada viu da sacada, e nem sequer adivinhou a simetria 

dos canteiros. Algumas manchas mais negras que o próprio 

negrume indicaram o provável lugar das árvores. O jardim não 

passava ainda de um esforço de sua memória, e o homem olhou 

quieto adormecido. Um ou outro vaga-lume tornava mais vasta a 

escuridão. Esquecido do sonho que o guiara até a sacada, o corpo 

do homem achou bom se sentir saudavelmente de pé: é que o ar 

suspenso mal alterava a escura posição das folhas. (...) Martim 

percebeu o silêncio e dentro do silêncio a sua própria presença. 

Agora através de uma incompreensão muito familiar, o homem 

começou enfim a ser indistintamente ele mesmo (LISPECTOR, 

1999, p. 16). 

Assim, embora se tenha a impressão de que Martim está distante do mundo, centra-se 

em seus pensamentos, devido ao foco narrativo, uma ligação entre a subjetividade e o mundo 

exterior. Esse elo interior sugere a ruína que não se esgota no personagem, mas desmascara a 

vida periclitante:  



 

 

64 

 

Aquele homem andou léguas deixando o casarão cada vez mais 

para trás. Procurou andar em linha reta e às vezes se imobilizava 

um segundo agarrando com cautela o ar. Como andava nas trevas 

não poderia sequer adivinhar em que direção deixara o hotel. O 

que o guiava no escuro era apenas a própria intenção de andar em 

linha reta. O homem bem poderia ser um negro, tão pouco lhe 

servia a claridade da própria pele, e ele só sabia quem era pela 

sensação em si próprio fazia (LISPECTOR, 1999, p. 18-9). 

Ao distanciar-se do hotel, observamos que Martim procura estabelecer um novo 

sentido para sua vida, todavia, o personagem encontra-se impossibilitado de guiar-se pela luz, 

pois carrega em seu corpo um vazio representado pela perda de sua mulher. Mesmo estando 

no campo, afastado, em tese, da cena ameaçadora, a realidade apresenta-se dolorosa:  

Embora estivesse cego pela luz: ali nenhum de seus sentidos lhe 

valia, e aquela claridade o desnorteava mais, do que a escuridão 

da noite. Qualquer direção era a mesma rota vazia e iluminada, e 

ele não sabia que caminho significaria avançar ou retroceder. Na 

verdade, em qualquer lugar onde o homem experimentou se pôr 

de pé, ele próprio se tornou o centro do grande círculo, e o 

começo apenas arbitrário de um caminho. (LISPECTOR, 1999, p. 

23) 

Ao tentar buscar um modo de vida anterior ao pensamento como uma forma de 

purificação em relação a não ordem, aqui expresso pelo contato com a cidade, o personagem 

depara-se com a inércia do presente.  É característica da melancolia a dificuldade em saber 

guiar-se bem, como uma propensão a estados ambíguos: 

O silêncio do sol era tão total que seu ouvido, tornado inútil 

experimentou dividi-lo em etapas imaginárias como num mapa 

para poder gradualmente abrangê-lo. Mas logo depois da primeira 

etapa o homem começou a rolar no infinito, o que o sobressaltou 

em advertência. O ouvido, tornando-se mais modesto, tentou pelo 

menos calcular em que terminaria o silêncio: em casas? Em algum 

bosque? e o que seria mesmo a macha ao longe ─ uma montanha 

ou apenas o escurecimento que vem do acúmulo de distâncias? 

Seu corpo doía (LISPECTOR, 1999, p. 23). 

Scliar (2003) nota que o termo melancolia recebeu diversas denominações no decorrer 

da história. Assim, ao remontar a Grécia, percebe, no pensamento de Hipócrates, o vínculo 

das intempéries mentais aos quatro humores (líquidos) que compunham o corpo humano: o 

sangue, a linfa, a bile amarela e a negra. O desequilíbrio desses quatro elementos, cujo 

acúmulo se daria preferencialmente no baço, seria responsável pela alteração da capacidade 



 

 

65 

 

perceptiva, bem como por uma maior propensão à morbidez: “A bile negra acumular-se-ia de 

preferência no baço, cujo nome em inglês, spleen, ainda hoje representa uma alusão ao estado 

melancólico” (SCLIAR, 2003, p. 70). 

Observamos que o silêncio é, ao mesmo tempo, uma recusa, bem como, o modo de 

manifestação das aflições do personagem. Ao buscar o sentido da vida, notamos que o mundo, 

mesmo quando iluminado, é composto por aspectos que denotam a desamparo. O narrador, ao 

dar acesso ao pensamento de Martim revela ao leitor que em seu imaginário vive sempre o 

embate entre o presente e o passado. De acordo com Cunha (2000, p. 129): 

Se o imaginário melancólico é escuro, sombrio, a palavra é a 

representação simbólica deste luto. Ou seja, ela é a melanina 

(pigmento negro) que se depositará no branco do papel. Por ficar 

no limiar entre a vida e a morte, tal linguagem só poderá se 

constituir como uma linguagem outra, espiralada e inovadora, 

minada de metalinguagem. (...) Este registro do imaginário através 

de uma escrita “melânica” poderá representar, então, esse hiato 

branco ou intervalo que é a morte para o inconsciente. É por esta 

relação paradoxal entre o branco e o preto que a escritura 

clariceana nunca repousa. 

Desse modo, o conflito entre o imaginário e a palavra coloca o personagem em um 

embate entre a necessidade de superação da culpa pelo suposto crime cometido contra a 

mulher e a busca pela plenitude. Essa impossibilidade de recuperar o objeto perdido tenciona 

a existência do sujeito, levando-o a um sentimento de autopunição: 

Pela primeira vez desde que se pusera a caminhar, ele parou. Já 

não sabia sequer ao que estendera os braços. No coração sentia a 

miséria que existe em levar uma queda. 

Recomeçou então a andar. Mancar dava uma dignidade a seu 

sofrimento. 

Mas com a interrupção ele perdera uma velocidade essencial que 

então procurou compensar substituindo-a por uma espécie de 

violência intima. E como precisava ter à frente algo que o 

esperasse- de novo o mar rebentou-se em fúria num penhasco 

(LISPECTOR, 1999, p. 25). 

Ao instalar a ambiguidade entre a plenitude em que o personagem se pusera a 

caminhar em contraste com a miséria de quem vai levar uma queda, notamos que Martim 

contempla o sentimento de liberdade diante de um objeto perdido em descompasso com o 

peso constante de sua memória voltada para a permanência de um ente querido. 
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Como pode ser observado em “Luto e melancolia”, Freud (2006) procura estabelecer a 

distinção entre estes dois estados psíquicos. De acordo com o autor, o luto seria uma reação à 

perda de um objeto, no entanto, passível de substituição depois de um determinado período. 

Já a melancolia estaria mais próxima do patológico, uma vez que o indivíduo não é capaz de 

adotar um novo objeto de amor: 

A melancolia caracteriza-se psiquicamente por um estado de 

ânimo profundamente doloroso, por uma suspensão do interesse 

pelo mundo externo, pela perda da capacidade de amar, pela 

inibição geral das capacidades de realizar tarefas e pela 

depreciação do sentimento de si. Essa depreciação manifesta-se 

por censuras e insultos de si mesmo, evoluindo de forma crescente 

até chegar a uma expectativa delirante de ser punido. Entretanto, 

esse quadro torna-se bem mais compreensível quando comparado 

com o luto, o qual apresenta os mesmos traços, exceto um, a 

depreciação do sentimento de si (ibid., p. 103-4). 

É através do caminhar penoso que Martim procura redimir-se. O isolamento é o modo 

que encontra para punir-se pelo hipotético crime. A tentativa de busca do estado anterior ao 

pensamento que move o personagem à não ordem, ligada ao estado primário, tenta resistir à 

sua origem, enquanto ser pertencente à cidade, movido pelas leis hierárquicas e 

modernizantes. O encontro de Martim com um pássaro durante seu trajeto é bastante 

significativo: 

Quando o homem enfim ergueu os olhos, o passarinho perturbado 

o esperava como se só tivesse lutado porque pretendia ceder. 

Martim estendeu a mão ferida e pegou-o com uma firmeza sem 

esforço. Dessa vez a ave agitou-se menos e, reconhecendo o 

antigo abrigo, acomodou-se para adormecer. Com o leve peso a 

carregar, o homem continuou sua marcha entre as pedras. 

- Não sei mais falar, disse então para o passarinho, evitando olhá-

lo por uma certa delicadeza de pudor.  

Só depois pareceu entender o que dissera, e então olhou face a 

face o sol. “Perdi a linguagem dos outros”, repetiu então bem 

devagar como se as palavras fossem mais obscuras do que eram, e 

de algum modo muito lisonjeiras. Estava serenamente orgulhoso, 

com os olhos claros e satisfeitos. 

Então o homem se sentou numa pedra, ereto, solene, vazio, 

segurando oficialmente o pássaro na mão. Porque alguma coisa 

estava lhe acontecendo. E era alguma coisa com um significado 

(LISPECTOR, 1999, p. 31). 
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Ainda nesse contexto, é perceptível o quanto as relações sociais são apresentadas com 

um tom de causalidade e atingem um caráter simbólico no decorrer da narrativa. O crime 

poderia representar a grande cólera do homem atrelado ao desejo de comunicar seu 

descontentamento. A presença do pássaro, bem como a “marcha entre as pedras”, poderia ser, 

a nosso ver, uma tentativa de mudança contrastada à estabilidade dos sujeitos em promover 

transformações em prol do crescimento humano.  

Entre os antigos símbolos da melancolia, a pedra tem sua importância, pois faz 

referência aos aspectos mais frios e secos da terra. Esse conceito melancólico surge também 

atrelado ao cosmo, relação astrológica entre humores e planetas. Saturno seria a expressão de 

representatividade desse estado por se tratar de um planeta longínquo: 

O Humor sanguíneo corresponderia a Júpiter, o colérico a Marte, 

deus da guerra, o fleumático a Vênus ou à Lua [...]. A Melancolia 

estaria sob o signo de Saturno, planeta distante, de lenta 

revolução. Como também tinha correspondência com o chumbo, 

àqueles que nasciam sob seu signo eram lentos e pesados 

(SCLIAR, 2003, p. 74).  

O melancólico estaria dessa forma, suscetível à alteração de estado, tendendo para 

sentimentos extremos. Nessa perspectiva, percebemos que o narrador cria imagens 

aparentemente inofensivas, através de metáforas, como o crescimento das árvores e, a partir 

disso, mostra o quanto estamos diante da aparente evolução humana, já que é a partir da 

queda do personagem que constatamos que a realidade desnorteia. A seguinte passagem 

exemplifica: 

No entanto houve uma época em que o mundo era liso como a 

pele de uma fruta lisa. Nós, os vizinhos, não a mordíamos porque 

seria fácil morder, e havia tempo. A vida naquele tempo ainda não 

era curta. E enquanto isso- as árvores cresciam. As árvores 

cresciam como se não houvesse no mundo senão árvores 

crescendo. Até que o sol escureceu, gente se aproximou, poços se 

multiplicaram e os mosquitos saíam do coração da flores: estava-

se crescendo. Era-se maduro. Era mais rico e amedrontador, de 

algum modo tornou-se muito mais “vale a pena”. As noites 

tornaram-se mais longas, pai e mãe foram renegados, havia uma 

sede ruim de amor. O reinado era o do medo. E não bastava mais 

ter nascido: era o heroísmo nascendo. Mas a eloquência soava 

mal. As pessoas chocavam-se no escuro, toda luz desorientava 

cegando, e a verdade só servia para um dia (LISPECTOR, 1999, 

p. 42-3). 
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Desse modo, ao tencionar expressões como: “o mundo era liso como a pele de uma 

fruta lisa”, e mais adiante, a metáfora do crescimento das árvores como um indício de um 

pseudo progresso, “a vida naquele tempo ainda não era curta. E enquanto isso - as árvores 

cresciam”, mas, que contrasta com palavras duras, “o sol escureceu”, “os mosquitos saiam do 

coração das flores” e o “reinado era o do medo” (ibid., p.42), o que aponta para tensões mal 

resolvidas presentes na realidade que só acentuam a melancolia do personagem. 

O trecho supracitado nos permite perceber que a angústia do personagem advém não 

da separação do contato com o mundo exterior, mas do fato de que a realidade torna-se um 

incômodo. Nessa mesma perspectiva, Nunes (1995), ao falar sobre a narrativa de Lispector, 

chama nossa atenção para a recorrência dos personagens em estranhar o próprio universo 

humano: 

A parte da Natureza, como polo oposto à cultura e à praticidade 

da vida diária, é sempre mais forte e decisiva. Os gestos, as 

atitudes e os sentimentos humanos contrastam, pelo seu aspecto 

grotesco, deslocado e estranho, com as qualidades sensíveis e 

densas dos objetos, com a segura permanência de animais e 

vegetais, com o estatuto sereno das coisas propriamente ditas. 

Nesse mundo assim configurado, em que o próprio homem 

estranha o que é humano, torna-se a consciência presa fácil da 

náusea (NUNES, 1995, p. 116). 

Nesse quesito, Clarice Lispector soube incorporar elementos externos por intermédio 

do monólogo interior, que representa, ao longo de sua narrativa, uma tentativa dos 

personagens de transitarem por uma zona de aparente liberdade, já que o contato com o 

mundo ocorre, na maioria das vezes, de forma dolorosa e repugnante. Desse modo, o texto vai 

se configurando como palco de tensões mal resolvidas, em que os seres ficcionais se mostram 

próximos da degradação, da abjeção, caso do nosso protagonista, que assume os contornos de 

um rato:  

Pela primeira vez sua inteligência tinha consequências imediatas. 

E de tal modo se tornara posse total sua que ele pudera 

habilidosamente especializá-la em garanti-lo, e em garantir sua 

vida. Tanto que instantaneamente passara a saber como fugir 

como se tudo o que tivesse feito até agora na vida diária não 

tivesse sido senão ensaio indistinto para ação. E então aquele 

homem se tornara finalmente real, um rato verdadeiro, e qualquer 

pensamento dentro dessa inteligência nova era um ato, embora 
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rouco como de voz ainda nunca usada. Era pouco o que ele era 

agora: um rato. Mas enquanto rato, nada nele era útil. A coisa era 

ótima e profunda. Dentro da dimensão de um rato aquele homem 

cabia inteiro (LISPECTOR, 1999, p. 37). 

A obra de Lispector proporciona o descortínio das relações automatizadas numa 

época em que o indivíduo é “coisificado”, perde a valorização em meio à sociedade 

capitalista. De acordo com Ginzburg (2003, p. 85-6): 

Levando-se em conta esses parâmetros como referência, podemos 

observar que é constante em Clarice Lispector a criação de 

personagens que não configuram uma individualidade plenamente 

constituída, dentro dos parâmetros projeto de modernidade 

burguesa associado ao avanço do capitalismo no século XX. Em 

um primeiro momento, cabe afirmar que, nesse aspecto, existe 

uma sintonia importante, um vínculo profundo entre a 

configuração de personagens da autora e a experiência da maioria 

dos brasileiros. A maioria da população, em um sistema desigual, 

sustentado por políticas conservadoras, permanece em condições 

de vida aquém dos padrões de cidadania minimamente necessários 

para a sua subsistência. Nesse sentido, o Brasil é um país em que 

as possibilidades de formação identitária e constituição subjetiva 

permanecem aquém do necessário para o estabelecimento de uma 

individualidade plena no contexto moderno. 

Nessa perspectiva, o romance de Clarice Lispector sugere a crueza de um mundo 

cujas leis necessárias para a igualdade não existem; o homem, assim como o mundo, é 

vinculado à abjeta imagem de um rato. Na tentativa de viver em sociedade, Martim 

experimenta a liberdade que fere. À medida que a sociedade complexifica a atmosfera de 

medo e segregação, envolve os seres que nela habitam; por exemplo, nas expressões “um 

minuto de silêncio”, “morte ao general” e “mal-estar” percebemos um sentimento de ruína 

instalado na narrativa: 

 ― Sim, embora houvesse os que tinham a infância no peito, 

como se somente na memória estivesse o nosso futuro ― 

informou ele às pedras. Mas também é verdade que os momentos 

de doçura eram muito intensos. E também é verdade que uma 

música ouvida antigamente podia fazer parar toda a máquina e 

estatelar por um instante o mundo. “Um minuto de silêncio”, dizia 

o rádio de minha mulher, “pela morte do general”. Havia um mal-

estar danado nesse instante, ninguém se olhava embora não 

conhecêssemos o general. Era-se infeliz com toda a força da 

virilidade. Não havia aliás outro modo de ser adulto, e a gente 
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gozava e aproveitava, ninguém era tolo. É verdade que de vez em 

quando alguém falava excepcionalmente baixo. Pois todos vinham 

correndo dos cantos mais opostos para ouvir a voz baixa. Mas a 

verdade é que todos sofriam por não poder dar um depoimento e 

por não assinar também (LISPECTOR, 1999, p. 43-4). 

O trecho supracitado nos permite pensar sobre a literatura enquanto espaço conflitivo 

das questões históricas. É recorrente a dificuldade dos personagens clariceanos em interagir 

com o corpo social, a mudez e o medo. Ao silenciar Martim, a narradora transforma-o em 

herói errante, já que a narrativa foge à escala finalista da história.  

No texto “O tempo e os tempos”, Alfredo Bosi (1992) utiliza a metáfora do iceberg 

para incitar a reflexão sobre a memória histórica. Na concepção do referido autor, as datas 

seriam feixes de luz que carregam consigo uma longa cadeia de acontecimentos ocultados 

pelos discursos oficiais. A partir desse viés, o tempo constitui-se por duas filosofias opostas, 

uma de ordem cumulativa e finalista, e a outra contingencial: 

Para a primeira concepção, por entre os elos da corrente 

cronológica passariam forças causais, determinantes, que 

conduziriam a uma justificação plena e final da História, isto é, 

levariam a um estado necessário e superior da Humanidade que 

instauraria o reino da felicidade almejado através dos milênios.  

Para a segunda, as potências latentes nos acontecimentos, ao se 

desencadearem, se anulariam umas às outras assim como os 

vencedores, que dominam os adversários menos fortes, podem 

com o tempo, ser superados por outros, mais fortes; mas, ao fim e 

ao cabo da linha, a todos os espera a morte. Uma sequência 

também, mas sem plenitude e sem telos (BOSI, 1992, p. 20). 

É nesse sentido que a obra de Lispector procura romper com essa cadeia linear de 

acontecimentos, ao questionar o suposto reino da felicidade progressista e colocar os 

“desadaptados” no centro de sua discussão em que a angústia de seus personagens atinge 

proporções extremas. O trecho seguinte nos mostra como a linguagem oblíqua atinge forma 

de contestação:  

Sim, fora isso o que aos poucos começara a suceder- espantou-se 

o homem. Ao contrário de um natural apodrecimento- que seria 

obscuramente aceitável por um ser orgânico perecível- sua alma 

se tornara abstrata, e seu pensamento era abstrato: ele poderia 

pensar o que quisesse, e nada aconteceria. Era a imaculabilidade. 

Havia uma certa perversão em se tornar eterno. Seu próprio corpo 

era abstrato. E as outras pessoas eram abstratas: todas se sentavam 
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nas cadeiras do cinema escuro, vendo o filme. Na saída do cinema 

─ mesmo não esquecendo o doce vento que nos aguardava, e que 

nem sequer podeis imaginar pois nada tem a ver com o estúpido 

sol de que uma pedra é vítima e do qual passou a ser feita ─ na 

saída do cinema, ao doce vento, havia um homem em pé pedindo 

esmola, então dava-se a esmola abstrata sem olhar o homem que 

tem o nome perpetuo de mendigo. Depois ia ─ se dormir em 

camas abstratas que se sustentavam no aéreo por quatro pés; 

amava-se com alguma concentração; e dormia-se como uma unha 

que cresceu demais. Nós éramos eternos e gigantescos. Eu, por 

exemplo, tinha um vizinho enorme (LISPECTOR, 1999, p. 46-7). 

Esse contraste entre o “abstrato” e o “perpétuo”, ao mesmo tempo em que revela o 

caráter humanitário presente na obra de Lispector, acentua o caráter melancólico do 

personagem, já que Martim busca a pureza existencial, sendo, entretanto, confrontado com a 

realidade circundante, a crueza do mundo, que culmina com a exposição de sua chaga, 

enquanto matéria nefasta. O mendigo ignorado diariamente ressalta a ausência de 

sensibilidade entre os seres diante de um mundo marcado pela segregação capitalista. Martim 

adquire o perfil de uma vítima algoz; talvez isso justifique o seu posicionamento receoso em 

tentar “reintegrar-se”.  

Essa relação dialética é possibilitada justamente pelo fato de a literatura ser articulada 

de modo a permitir pensar sobre as coisas realmente acontecidas ou com o reino imaginável, 

ou seja, o artista ao tentar captar os aspectos presentes na realidade imprime sua carga de 

referencialidade no processo de criação, já que este é movido por princípios éticos e políticos. 

De acordo com Bosi (2002, p. 134): 

A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma luz 

que ilumina o nó inextrincável que ata o sujeito ao seu contexto 

existencial e histórico. Momento negativo de um processo 

dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente o 

esquema das interações onde se insere, dá um salto para a posição 

de distância e, deste ângulo, se vê a si mesmo e reconhece e põe 

em crise os laços apertados que o prendem a teia das instituições. 

É através do descortínio silencioso que Martim chega à fazenda e recebe abrigo de 

Vitória. A partir desse momento, há uma transição entre o isolamento do protagonista e a 

necessidade de comunicar-se com os outros, tensionada pelo fato do homem não saber por 

onde começar a expressar-se, já que essa experiência lhe fora esvaziada.  Sua resistência 

consistia em tentar enxergar além da aparente beleza presente em Vila Baixa. O homem que 
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até então fizera um esforço em “não existir”, começava a ganhar um rosto, todavia, marcado 

pelo peso da crueldade humana, logo percebida pela proprietária da fazenda que abriga o 

homem no curral: 

A névoa evolava-se dos bichos e os envolvia lenta. Ele olhou mais 

no fundo. Na imundície penumbrosa havia algo de oficina e de 

concentração como se daquele enleio informe fosse aos poucos se 

aprontando concreta mais uma forma. O cheiro cru era o de 

matéria prima desperdiçada. Ali se faziam vacas. Por nojo, o 

homem que repentinamente se tornara de novo abstrato como uma 

unha, quis recuar; enxugou com o dorso da mão a boca seca como 

um médico diante de sua primeira ferida. No limiar do estábulo no 

entanto ele pareceu reconhecer a luz mortiça que se exalava do 

focinho dos bichos. Aquele homem já vira esse vapor de luz 

evolando-se de esgotos em certas madrugadas frias. E vira essa 

luz se emanar de lixo quente. Vira-a também como uma auréola 

em torno do amor de dois cachorros; e o seu próprio hálito era 

essa mesma luz (LISPECTOR, 1999, p. 95). 

Ao caracterizar os primeiros anos do século XX, Nelson Brissac (1982) ressalta que o 

desenvolvimento capitalista promoveu uma desintegração entre os indivíduos que outrora 

viviam em comunidade. Esse misto de decadência e horror penetra no ocidente através da 

repercussão da primeira guerra mundial, fato que provoca uma crise não apenas na existência, 

mas na arte, subvertendo o modo de pensar tradicional: 

A “destruição da realidade”, quando as coisas não se apresentam 

mais para um sujeito integral, libera-as para que “um movimento 

interior, uma força mágica de coesão, as integre”. O completo 

aniquilamento da subjetividade é um modo de enfrentar uma tal 

perversão e objetivação da realidade que a transformara num 

vazio. Ela só poderia ser reencontrada no caos e no delírio [...]. A 

realidade foi depois a guerra, a fome, as humilhações históricas, a 

ilegalidade. O espírito não tinha nenhuma realidade. Ele voltou-se 

para a sua realidade interior, seu ser... Seu método era um êxtase, 

uma espécie de embriaguez interior” (p.22). 

Percebemos em Martim a representação do abandono na maneira como o narrador 

problematiza o ambiente em que habitualmente não se vive uma pessoa, mas um animal e, no 

entanto, tal é grau de desumanização a que o personagem está exposto que existe uma 

confluência entre a matéria de que é feito o homem e a podridão presente no curral, 

lembrando ao personagem de onde ele viera: do “lixo quente”, “esgotos” e das “madrugadas 

frias”. 
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Não por acaso esses contrastes são estabelecidos. Se pensarmos no ambiente como um 

elo capaz de movimentar a engrenagem histórica, já que expõe a ruína do indivíduo num 

contexto marcado pelo processo contínuo de modernização, política essa adotada pelo Brasil 

numa tentativa, também vã, não apenas de integrar o eixo social, mas que se equipara, de 

certa forma, com os “países desenvolvidos”. De acordo com Ginzburg (2000, p. 44): 

Escritores como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Dyonélio 

Machado, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, 

Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu, para citar apenas 

alguns, elaboram suas representações da condição humana 

acentuando seu caráter problemático e agônico, em acordo com o 

fato de que, no contexto histórico brasileiro, a constituição da 

subjetividade é atingida pela opressão sistemática da estrutura 

social, de formação autoritária. Sendo abalada a noção de sujeito, 

em razão do impacto violento dessa opressão, é abalada também a 

concepção de representação. 

 A partir desse viés, percebemos através do enredo, aparentemente banal, como a 

trajetória de um homem possui o universo exterior esvaziado de sentido, o que faz com que 

Martim, recorra à reconstrução de sua interioridade, primeiramente através do isolamento, 

tendo apenas a natureza como refúgio para meditação e transformação. Logo após, o contato 

aos poucos vai sendo estabelecido entre o personagem e as duas mulheres presentes no 

romance, Vitória, a dona da fazenda e sua prima Ermelinda: 

Mas se a língua uma vez engordara demais na boca para exprimir, 

e se na sua cabeça não circulava ar para que o pensamento 

pudesse ser mais que ânsia ─ agora através de toda claridade 

havia a escuridão. E era dela que vinha a escura flama de sua vida. 

Se um homem tocasse uma vez a escuridão, oferecendo-lhe em 

troca a própria escuridão ─ e ele a tocara então os atos perderiam 

o erro, e ele poderia talvez um dia voltar para a cidade e se sentar 

num restaurante com grande harmonia. Ou escovar os dentes sem 

se comprometer. Um homem tinha uma vez que desistir. E só 

então poderia viver, como ele agora vivia, na latência das coisas 

(LISPECTOR, 1999, p. 107). 

Na concepção benjaminiana, as ações da experiência começam a ficar em baixa 

devido ao desencadeamento da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), cujos soldados viam-se 

obrigados a mudarem suas vidas. A consequência direta foi a volta dos silenciosos ex-

combatentes dos campos de concentração. Não sabiam mais narrar, pois a miséria recaiu 

sobre os corpos dos homens feridos e famintos diante de explosões destruidoras. “Com a 
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guerra mundial começou a tornar-se manifesto um processo que desde então segue 

ininterrupto. Não se notou, ao final da guerra, que os combatentes voltavam mudos do campo 

de batalha; não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável?” (BENJAMIN, 

2012, p. 214).  

A partir desse incidente Benjamin nota que uma nova miséria recai sobre os homens, o 

desenvolvimento da técnica e a concomitante mudança do modo de produção artesanal, na 

qual os trabalhadores que conheciam todas as etapas do processo produtivo passaram a um 

modo de produção individualizado e repetitivo. Essa pobreza não apenas privada, mas 

referente à pobreza humana (coletiva) introduz o que o filósofo alemão denomina barbárie. 

Nesse sentido, Martim é submetido à constante exploração por parte da dona da fazenda, 

Vitória, que atribui a ele diversas tarefas, como consertar cercas e construir poços, a fim de 

garantir sua mínima sobrevivência. O que nos sugere é que o personagem é resultado de um 

processo destrutivo, a modernização cujas bases assentam-se na não consciência e na 

consequente afirmação do trabalho maçante e repetitivo. Vemos lentamente o nosso 

protagonista metamorfosear-se do silêncio ao balbuciar o que representa, a nosso ver, mais 

uma renúncia que o conformismo social: 

Logo nos primeiros dias sentiu-se que havia um homem no sítio. 

E também se poderia adivinhar que quem mandava era uma 

mulher: pois apesar da ameaça de seca e das necessidades 

fundamentais daquela tentativa pobre de fazenda, o que de repente 

mais preocupava Vitória era a aparência do sítio. [...]. Entre 

Martim e Vitória estabelecera-se uma muda relação já mecanizada 

e em pleno funcionamento constituída da coincidência da mulher 

querer mandar e dele aquiescer e obedecer. Com avidez, a mulher 

era dona. E alguma coisa nela se intensificara: a feliz severidade 

com que ela agora pisava sobre o que era seu, disfarçando a glória 

da posse com um olhar desafiador para as nuvens que passavam 

(LISPECTOR, 1999, p. 94). 

Esse acentuamento da desumanização pode ser percebido na obra de Clarice Lispector, 

não apenas pela relação mecanizada que aos poucos vai sendo estabelecida entre Martim e a 

dona da fazenda, mas pela própria incerteza do personagem diante da vida. Aqui estamos 

diante de uma narrativa em que o mundo da significação não pode ser totalmente abarcado, já 

que a interioridade é local da imprecisão: 
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Para ir ─ não ao terreno das plantas, não às vacas do curral ─ mas, 

com a incerta determinação de uma geleia viva, ir de novo à 

encosta para retomar cada dia o instante de sua formação do dia 

anterior. Onde ficava de pé, bastando-lhe estar de pé, sem saber o 

que fazer. Essa necessidade que uma pessoa tem de subir uma 

montanha ─ e olhar. Esse era o primeiro símbolo que ele tocara 

desde que saíra de casa: “subir uma montanha”. E neste obscuro 

ato ele se fecundava. Aquele lugar era um velho pensamento 

jamais formulado. Como se o pai de seu pai o tivesse aspirado. E 

como se da invenção de uma lenda antiga tivesse nascido aquela 

realidade. Aquele lugar já lhe tinha acontecido antes, não 

importava quando, talvez apenas em promessa e em invenção 

(LISPECTOR, 1999, p.127). 

O trecho supracitado nos remete ao estudo sobre a Melancolia de Scliar (2003), que 

percebe a passagem do universo de certezas, calcado na ótica cristã, a uma visão labiríntica do 

mundo, visto que os grandes progressos científicos decorrentes revelaram uma relação mais 

aberta do homem com o cosmo, em que “euforia e certeza”, “riqueza e miséria” oscilavam, 

salientando o desejo humano pelas questões seculares: 

A melancolia era uma doença de transição e de transformação, 

uma doença de gente deslocada, de migrantes [...]. Uma doença 

que atacava aqueles que tinham perdido algo e ainda não haviam 

encontrado o que buscavam. Doença de fugitivos, de recém- 

chegados. A melancolia desequilibrava aqueles que transgrediam 

limites proibidos, que invadiam espaços pecaminosos e que 

nutriam perigosos desejos (SCLIAR, 2003, p.105). 

É nesse deslocamento que se encontra Martim. A montanha é bastante simbólica, pois 

assim como o homem, estava deserta. Estamos diante de um sujeito cuja dificuldade de amar, 

bem como de se relacionar com os demais, é expressa pelo suposto crime cometido contra a 

sua esposa. Esse peso esconde, justamente, o motivo da angústia do homem.   

Santos (2000), em recente estudo sobre a estética da melancolia observa a propensão a 

viagens que os personagens criados por Clarice Lispector possuem, sejam elas expressas de 

modo externo ou interno existe um desejo, nem sempre tangente, que impele os seres para 

locais de contemplação, nos quais, geralmente, ocorre um momento de revelação: 

Na montanha, “o tempo é tumulto, tempestade, agitação das 

potências, habitado em regime de urgência por nada menos do que 

a vida, a morte e o renascimento cósmicos”. Este estilhaçamento 

do fluxo normal do tempo seria aplaudido por Benjamin, para 

quem as verdadeiras revoluções só se operariam através de uma 
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explosão da continuidade histórica, capaz de quebrar o continuum 

da violência exercida pelos opressores em relação aos oprimidos 

(SANTOS, 2000, p.78). 

Assim, a montanha adquire um caráter paradoxal na narrativa, uma vez que representa 

o ápice, e o homem está nesse topo, mas ao mesmo tempo a degradação e a morte dos 

sentimentos. É nesse cume que o homem se coloca a pensar e direciona o seu olhar 

contemplativo, porém, já advertido pelo narrador, que se trata de um olhar debilitado. 

Na concepção benjaminiana a meditação é característica do indivíduo detentor do luto, 

já que é movido por um constante sentimento de rememoração e perda. Tais sentidos, 

orientados de maneira retrógrada configuram um jogo que impele o ser para certo desinteresse 

em relação ao estado presente e acentua o estado contemplativo, característica do 

melancólico:  

O amortecimento dos afetos, e a drenagem para o exterior do 

fluxo vital responsável pela presença no corpo desses afetos, pode 

transformar a distância entre o sujeito e o mundo numa alienação 

em relação ao próprio corpo. Na medida em que esse sintoma de 

despersonalização é visto como um estado de luto extremo, o 

conceito dessa condição patológica (na qual as coisas mais 

insignificantes aparecem como cifras de uma sabedoria 

misteriosa, porque não existe com elas nenhuma relação natural e 

criadora) é colocado num contexto incomparavelmente fecundo 

(BENJAMIN, 1984, p. 164). 

O narrador, ao expor o sentimento de Martim, atribui não só a ele, mas ao ambiente 

onde ele se encontra, a montanha, uma simbologia. Preso à Terra, o personagem procura alçar 

voos de liberdade, todavia, depara-se com o peso da terra onde se prende, formando uma 

relação paradoxal entre o ápice e a queda humana. Restara ao personagem apenas o olhar 

silencioso e a reflexão sobre o que fizera até aquele momento: 

Fora isso então o que ele quisera com o crime? Seu coração bateu 

pesado, irredutível, iluminado de paz. Sim, para reconstruí-la em 

seus próprios termos. E se não conseguisse reconstruí-la? Pois na 

sua cólera ele quebrara o que existira em pedaços pequenos 

demais. Se não conseguisse reconstruí-la? Pois olhou o vazio 

perfeito da claridade, e ocorreu-lhe a possibilidade estranha de 

jamais conseguir reconstruir. Mas se não conseguisse, não 

importava sequer. Ele tivera a coragem de jogar profundamente. 

Um homem um dia tinha que arriscar tudo. Sim, ele fizera isso. E 

orgulhoso de seu crime, olhou o mundo arrasado. Por ele mesmo 

arrasado, a seus pés. O mundo desmontado por um crime. E que 
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só ele, porque ele se fizera o grande culpado, poderia reerguer, dar 

um sentido e montar de novo (LISPECTOR, 1999, p. 130). 

No trecho supracitado percebemos que o personagem transita pelo confronto entre a 

liberdade do presente sugerida pelo “vazio perfeito da claridade” e as ruínas de sua memória 

pela qual olha o mundo devastado e percebe o quão difícil torna-se a missão de reconstrução. 

Assim sendo, notamos uma possível ligação com a concepção benjaminiana, ao afirmar que o 

lugar da história deve distanciar-se de um tempo homogêneo e vazio e possuir em seu bojo o 

Jetztzeit, o tempo presente. Existe no passado uma cadeia de tempos que englobam o “agora” 

e que foram sempre aceitos enquanto monumentos de um passado fixo. A partir dessa 

premissa o filosofo nota que o presente não deve ser negligenciado, já que é a partir dele que 

um novo olhar pode ser lançado ao passado, na tentativa de compreendermos o que fora 

silenciado: 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “tal 

como ele de fato foi”. Significa apropriar-se de uma recordação, 

como ela relampeja no momento de um perigo. Para o 

materialismo histórico, trata-se de fixar uma imagem no passado 

da maneira como ela se apresenta inesperadamente ao sujeito 

histórico, no momento do perigo. [...]. Em cada época, é preciso 

tentar arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se 

dela (BENJAMIN, 2006, p.243-4). 

Na tese nove, Benjamin (2006) expõe reflexões acerca de um quadro de Klee, cuja 

figura é representada por um anjo. Nesta imagem, o anjo está com os olhos fixos no passado, 

enquanto uma força o impulsiona fortemente para o futuro. Exposto isso, o estudioso propõe 

uma libertação histórica através da renúncia à cadeia linear. É tarefa do materialismo histórico 

tencionar os fragmentos da história, já que eles se apresentam  como um lampejo no presente:  

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Nele está 

desenhado um anjo que parece estar na iminência de se afastar de 

algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, seu 

queixo caído e suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse 

aspecto. Seu semblante está voltado para o passado. Onde nós 

vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe 

única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e arremessa 

a seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar 

os fragmentos. [...]. Essa tempestade o impele irresistivelmente 

para o futuro, ao qual ele volta as costas, enquanto o amontoado 

de ruínas diante dele cresce até o céu. É a essa tempestade que 

chamamos progresso (BENJAMIN, 2006, p.245-6). 
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Ao lançar-se na solidão, o narrador que ora descreve, ora transmuta-se em personagem 

estabelece um diálogo com o leitor numa tentativa de alcançar aquilo que não existe, a coesão 

social. Nesse aspecto o universo de Martim, vira palco para as tensões mal resolvidas da 

sociedade. O crime cometido pelo protagonista tenta, de algum modo, desafiar a lei imposta e 

a sua suposta integração: 

Oh Deus, não era nada fácil para aquele homem exprimir o que 

queria. Ele queria isto: reconstruir. Mas era como uma ordem que 

se recebe e que não se sabe cumprir. Por mais livre, uma pessoa 

estava habituada a ser mandada, mesmo que fosse apenas pelo 

modo de ser dos outros. E agora Martim estava por sua própria 

conta.  

Sua obscura tarefa seria facilitada se ele se concedesse o uso das 

palavras já criadas. Mas sua reconstrução tinha de começar pelas 

próprias palavras, pois palavras eram a voz de um homem. Isso 

sem falar que havia em Martim uma cautela de ordem meramente 

prática: do momento em que admitisse as palavras alheias, 

automaticamente estaria admitindo a palavra “crime” ─ e ele se 

tornaria apenas um criminoso vulgar em fuga. E ainda era muito 

cedo para ele se dar um nome, e para dar um nome ao que queria. 

Um passo a mais, e saberia. Mas era cedo ainda (LISPECTOR, 

1999, p.131). 

Nesse sentido, estamos diante de uma história metalinguística, pois, o narrador, ao 

descrever o personagem em busca do processo de autocriação, sugere a insuficiência da 

linguagem para contar a experiência, mas, ao tencionar essa tentativa de captar as sensações 

com o meio, a narrativa ganha em significação e ultrapassa a própria nominalização: 

 Agora que emergira até chegar ao ponto de homem na encosta, 

agora que emergira até entender seu crime e saber o que desejava 

─ ou até ter inventado o que se passara com ele e inventado o que 

desejava? Que importava se a verdade já existia ou se era criada, 

pois criada mesmo é que valia como ato do homem ─ agora que 

ele conseguira se justificar, tinha que prosseguir. E conseguir 

antes o fim próximo a ─ reconstrução do mundo. 

Sim. A reconstrução do mundo. É que o homem acabara de perder 

completamente a vergonha. Não teve sequer pudor de voltar a 

usar a palavra adolescência; adolescência era arriscar tudo ─ e ele 

agora estava arriscando tudo. 

Tinha pouco tempo e devia começar agora mesmo, por assim 

dizer. “Da reconstrução do mundo dentro de si, ele passaria à 

reconstrução da Cidade, que era uma forma de viver e que ele 

repudiara com um assassinato; era para isso que o tempo era 

curto”. “Acho que não sou nada tolo!”, pensou fascinado 

(LISPECTOR, 1999, p.136). 
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Martim, ao perceber que não bastava apenas uma tentativa solitária de reconstrução de 

si, começa a tentar utilizar a linguagem dos homens, mas percebe que se pronunciasse apenas 

uma palavra, teria ido longe demais e posto todo o seu ideal a perder. Notamos então que o 

personagem, ao passo que nega a linguagem convencional, é preenchido por um conjunto de 

signos que garantem a alusão. E assim ele experimenta: 

Pois, se ele queria reconstruir o mundo, ele próprio não servia... 

Se queria, como último termo final de seu trabalho, chegar aos 

outros homens ─ teria antes que terminar de destruir seu modo 

antigo. Para que o mendigo à porta do cinema não fosse uma 

pessoa abstrata e perpetua, ele teria que começar de muito longe, e 

do primeiro começo. É verdade que faltava pouco para destruir, 

pois, com o crime, ele já destruíra muito. Mas não de todo. Havia 

ainda... havia ainda ele próprio, que era uma tentação constante. E 

seu pensamento, como era, só poderia dar um determinado e fatal 

resultado, assim como uma foice só pode dar um determinado tipo 

de corte. Se a destruição primeira e grosseira ele a obtivera com 

ato de cólera, o trabalho mais delicado estava ainda por se fazer. E 

o trabalho delicado era este: ser objetivo (LISPECTOR, 1999, 

p.137). 

Ao começar transgredir a realidade imposta, Martim estabelece uma luta com seu 

corpo, tenta romper com o seu passado criminoso e, a partir do presente, passa a adotar novas 

expressões que garantam sua redenção, tendo em vista que o aspecto que o distingue dos 

animais é o ato de pensar. timidamente, o personagem imprime uma consciência de si em 

relação ao meio:  

Pois já na sua primeira visão um passarinho não cabia. Tudo lhe 

fora dado, sim. Mas desmontado e aos pedaços. E ele, com peças 

sobrando na mão, não pareceu saber como montar a coisa de 

novo. Tudo era dele para o que quisesse fazer. No entanto a 

própria liberdade o desamparava. Como se Deus tivesse atendido 

demais o seu pedido e lhe entregasse tudo. Mas tivesse ao mesmo 

tempo se retirado. A campina era toda de Martim, e mais um 

passarinho que cantava. E dele também, nesse tempo curto, era a 

vida inteira. E ninguém e nada podia ajudá-lo: fora exatamente 

isso o que ele próprio preparara com cuidado, e até com um crime 

preparara. Mas se astuciosamente começara pelo mais fácil ─ que 

mais simples que um passarinho? ─ então perguntou-se 

embaraçado: que faço de um passarinho cantando? (LISPECTOR, 

1999, p.142) 

O trecho supracitado nos permite fazer uma aproximação com a concepção de 

Benjamin (1984), ao caracterizar o Príncipe como uma expressão do melancólico, pois a ele 
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fora designada a tarefa de conduzir harmoniosamente a esfera divina na terra, no entanto, ele 

se apresenta como um ser extremamente dúbio e frágil diante do mundo.  Notamos em 

Martim características similares ao possuir diante de si a liberdade da campina para 

reconstruir o mundo, todavia, existe em sua alma algo que alimenta o embaraço e a constante 

insatisfação, o que promove um movimento de buscas exteriores para suprir seu estado de 

ânimo: 

Deixe-se um Rei inteiramente só, sem nenhuma satisfação dos 

sentidos, sem nenhum cuidado no espírito, sem companhia, pensar 

em si mesmo com todo lazer, e se verificara que um Rei que se vê 

é um homem cheio de misérias, e que ele as sente como qualquer 

outro. Não é por outra razão que isso é cuidadosamente evitado, e 

que existem sem pré perto das pessoas dos Reis muitos homens 

que velam para que os divertimentos alternem com os negócios, e 

que passam todo o seu tempo inventando para o monarca prazeres 

e jogos, a fim de impedir o vazio. Ou seja, o Rei é rodeado de 

pessoas que têm um zelo maravilhoso em evitar que ele fique 

sozinho, e em estado de pensar em si, sabendo que se o fizer se 

tornará infeliz, por mais Rei que seja (p.166-7). 

Dessa forma, percebemos que Martim é a representação do ato falho humano, todos os 

seus passos caminham para o “anti-heroísmo”, suas tentativas de reconstrução de si para 

depois atribuir um novo aspecto à cidade, delineiam-se no escuro. Assim, enquanto contempla 

a existência, o personagem procura um modo de criar uma verdade, mesmo que seja através 

de um crime inventado, já que este figura a desobediência: 

Oh ele estava muito desamparado. Simplesmente não sabia como 

se aproximar do que queria, Perdera o estágio em que tivera a 

dimensão de um bicho, e no qual a compreensão era silenciosa 

assim como uma mão pega uma coisa. E também já perdera 

aquele momento quando, no alto da encosta, só lhe faltara mesmo 

a palavra ─ tudo estivera tão perfeito e tão quase humano que ele 

dissera a si mesmo: fala! E só faltara a palavra. Em que ponto 

estava agora?  No ponto em que estivera antes do crime: como 

antes, ele era agora algo que talvez tivesse um sentido se fosse 

olhado de uma distância que o colocasse na proporção de uma 

folha de árvore. Visto de perto, ele era grande demais ou deixava 

de se enxergar. No fundo, ele era nada. E foi com esforço que ele 

deu alguma importância. Porque, na verdade, ele tinha muita 

importância: ele só vivia uma vez (LISPECTOR, 1999, p.147). 

Notamos durante toda a trajetória de Martim um mecanismo de autopunição, 

privando-se do contato com os seres humanos. A partir desse suposto crime, o personagem 
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reconhece a culpa e percorre em busca de purificação. Nesse ínterim de vida e morte o 

narrador liga o leitor à consciência angustiante do personagem e sua atitudes, nem sempre 

condizentes. Dentro do próprio processo dramático, Martim aponta para o desconsolo 

existencial, afirma o absurdo de viver privado da fala humana: 

Assim, de aproximação penosa em aproximação penosa ─ tendo 

Martim nesse caminhar um sentimento de sofrimento e de 

conquista ─ ele terminou se perguntando se tudo o que ele enfim 

conseguira pensar, quando pensara, também não teria sido apenas 

por incapacidade de pensar uma outra coisa, nós que aludimos 

tanto com máximo de objetividade. E sua vida toda não teria sido 

apenas alusão. Seria a máxima concretização: tentar aludir ao que 

em silencio sabemos? Tudo isso Martim pensou, e pensou muito 

(LISPECTOR, 1999, p.173). 

Na concepção de Adorno e Horkheimer (1985), a sociedade capitalista privou o 

homem de sua liberdade, tendo em vista que os indivíduos passaram a ser considerados meros 

objetos ambulantes dotados de fins utilitários, como a própria mercadoria. A sobrevivência 

humana a esse modo de vida anula concomitantemente o ser, ao reduzi-lo a um negativismo 

existencial que só a ausência de autonomia reconhece: 

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera 

objetividade. O preço que os homens pagam pelo aumento de seu 

poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. O 

esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que 

pode fazê-las. É assim que seu em- si-torna para - ele. Nessa 

metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre a 

mesma, como substrato da dominação (p.21). 

Entender a melancolia é perceber a presença da reificação, e nesse aspecto, notamos a 

tentativa de Martim de resistir à sua própria inexistência. Aos poucos o personagem que 

pretendera dar uma nova roupagem à sua experiência comporta-se como o narrador viajante. 

Ao sair de seu local de origem citadino, procura preencher o vazio de sua existência 

adquirindo contornos novos para transmitir aos sucessores, sendo, todavia, marcado pela 

falha: 

De repente pareceu mesmo a Martim que até agora ele andara em 

caminhos superpostos. E que sua verdadeira e invisível jornada se 

fizera na realidade embaixo do caminho que ele julgara palmilhar. 

E que a verdadeira jornada estava agora saindo subitamente à luz 
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como de um túnel. E a verdadeira jornada fora esta: que ele saíra 

um dia de sua casa de homem e de sua cidade de homem em 

busca, através da aventura, exatamente dessa coisa que ele estava 

agora experimentando no escuro, em busca da grande humilhação, 

e consigo ele humilhava ferozmente com gosto toda uma raça 

humana. O medo o humilhou e ele então assoou violentamente o 

nariz (LISPECTOR, 1999, p. 219). 

O elemento construtivo em Martim liga-se ao lado antissocial, já ele que trabalha 

observando lentamente de que maneira poderia diferir-se do modo de agir anterior. Nesse 

caso, notamos que as imagens que começam a fazer parte do personagem se ocultam e, ao 

mesmo tempo, revelam um choque sofrido: 

E ali estava ele. Que pretendera apenas anotar, nada mais que isto. 

E cuja inesperada dificuldade era como se ele tivesse tido a 

presunção de querer transpor em palavras o relance com que dois 

insetos se fecundam no ar. Mas quem sabe ─ perguntou-se então 

na perfeita escuridão do absurdo ─ quem sabe se não é na 

expressão final que está o nosso modo de transpor os insetos se 

glorificando no ar. Quem sabe se o máximo dessa transposição 

está exatamente e apenas no querer... (E assim ele estava salvando 

o valor de sua intenção, dessa intenção que não soubera se 

transformar em ação.) Quem sabe se o nosso objetivo estava em 

sermos o processo. O absurdo dessa verdade então o envolveu. E 

se assim for, oh Deus ─ a grande resignação que se precisa ter em 

aceitar que nossa beleza maior nos escape, se nós formos apenas o 

processo. Assim, pois, sentado, quieto, Martim falhara. O papel 

estava branco. As sobrancelhas franzidas, atentas (LISPECTOR, 

1999, p.174). 

Esse posicionamento nos remete a uma pintura de Albrecht Durer, intitulada 

“Melancolia I” (1914), na qual uma mulher posiciona-se em estado contemplativo com uma 

das mãos apoiadas sobre o rosto. Extremamente soturna, a mulher possui asas e não consegue 

voar. Esse caráter melancólico está presente em Martim que, imerso em seus pensamentos, 

tem a estrutura que possivelmente o manteria erguido à intelectualidade, todavia, o 

personagem se encontra diante da dificuldade de expressar-se. 

Benjamin (1994) observa que o herói moderno é aquele que habita as grandes cidades, 

exilado em sua solidão contemplativa. Esse pensamento desloca-se para Martim ao mostrar 

uma natureza urbana desencantada, privada de sua vida. O personagem busca no contato com 

o estado anterior à modernização, um modo de repudiar todo o limite burguês e excludente: 
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É este o estatuto do poeta na grande metrópole, que está prestes a 

retirar a missão ao poeta. Seu estado é homólogo ao do 

melancólico. O spleen é o sentimento de uma perda irrecuperável 

e o poeta a transforma em matéria de reflexão. Como a 

melancolia, o spleen transforma a história em natureza: “Não 

existe mais consolo para quem está excluído de qualquer 

experiência (...). No spleen o tempo se reifica (...). No spleen a 

percepção do tempo se torna sobrenaturalmente aguda; cada 

segundo encontra a natureza em estado de alerta para parar seu 

choque (...). O homem que perde a consciência se sente expulso 

do calendário”. No inicio do capitalismo esta tendência não 

parecia inevitável. Era possível permanecer exterior à multidão 

sem se dissolver nela. O poeta, refugiado nas Passagens, observa 

a multidão que se desloca nos bulevares. No limite, tornam-se 

cúmplices, na medida em que é através da multidão que o poeta 

vê a cidade, é assim que ela se torna para ele visível: A massa é o 

véu através do qual a cidade costumeira acena como 

fantasmagoria, para o flâneur (MATOS, 1989, p.72). 

A modernidade traz em si a insígnia do suicídio e do tédio, pois o desencadeamento 

das forças produtivas mostra-se superior aos reais impulsos naturais no indivíduo. Resistir a 

esse processo é revestir-se de um ato heroico, pois, no momento que Martim tem dificuldade 

de adaptar-se tanto à cidade quanto a vida solitária ele tenta sutilmente criar meios para 

sobreviver a partir da junção dos elementos por onde passa, na tentativa de criar algo útil para 

a humanidade: 

[...] somos inteligentes demais para nossa lentidão. Assim, sem 

entender por que cargas d’água pensara na sua mãe, agora apenas 

percebia que pensara; e grunhiu aprovando seu sentimento filial, 

com aquela tendência que ele tinha para homenagear. Estava um 

pouco intrigado por ter pensado na sua mãe. Embora concordasse; 

de um modo geral ele concordou. Não sabia com que, mais 

concordava. Que seria afinal de nós se não usássemos, como 

Deus, a obscuridade? Então, sem propriamente acompanhar o 

caminho de seu pensamento, descobriu ─ sozinho e sem auxilio 

de ninguém! ─ que Deus e as pessoas escrevem por linhas tortas! 

“Se escrevem direito, lá isso não me cabe julgar, quem sou eu 

para julgar”, concedeu com magnanimidade, “mas por linhas 

tortas”. E isso ─ isso ele descobriu sozinho! Outro símbolo tinha 

sido, pois, tocado (LISPECTOR, 1999, p. 313-4). 

Misto de algoz e salvador, o homem procurava a medida certa para o tamanho de sua 

dor. Sabia que sozinho ainda não podia salvar o mundo, precisaria da ajuda dos outros, mas 

não estava pronto, e o modo que encontrara para tentar livrar-se de seu martírio foi admitindo 
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sua fraqueza e criando Deus. Ele precisa ser filho, diminuir-se para caber no mundo, pois 

ainda não conhecera a palavra bondade: 

Mas ─ revoltou-se ele logo em seguida justificando-se para Deus 

─ alguém tinha que se sacrificar e levar o sofrimento sem consolo 

até o último termo e então se tornar o símbolo do sofrimento! 

Alguém tinha que se sacrificar, eu quis simbolizar o meu próprio 

sofrimento! Eu me sacrifiquei! eu quis o símbolo porque o 

símbolo é a verdadeira realidade e nossa vida é que é simbólica ao 

símbolo, assim como macaqueamos a nossa própria natureza e 

procuramos nos copiar! Agora entendo a imitação: é um 

sacrifício! Eu me sacrifiquei disse ele para Deus, lembrando-Lhe 

que Ele mesmo sacrificara um filho e que também nós tínhamos 

direito de imitá-Lo, nós tínhamos que renovar o mistério porque a 

realidade se perde! (LISPECTOR, 1999, p. 223). 

Mas o que tivera o homem até aquele momento? A maldade de ter cometido um 

suposto crime por amor aos outros.  Notamos que o sofrimento de Martim, caminha em prol 

de uma expressão coletiva, ao passo, que aos poucos revela ser através do símbolo o modo 

que encontrara de tocar a realidade fugidia: 

Face a face com a palavra crime, recomeçou a tremer e a sentir 

frio, sem conseguir desmanchar o riso que ressurgira. E o 

criminoso teve tanto medo que pela primeira vez compreendeu em 

todo o seu inexprimível sentido o que significava a salvação. 

Salvação? Seu coração então bateu com força como se os limites 

tivessem caído. Pois, quem sabe, talvez fosse esta a grande 

barganha que ele poderia fazer ─ a salvação. Tudo então que em 

Martim era individual, cessou. Ele só queria agora se agregar aos 

salvos e pertencer ─ o medo levara-o a isso. À salvação. E com o 

coração ferido de surpresa e alegria, pareceu-lhe por um instante 

que acabara de encontrar a palavra. Seria à procura dessa palavra 

que ele saíra de casa? Ou de novo seriam apenas os restos de uma 

palavra antiga? Salvação ─ que palavra estranha e inventada, e o 

escuro o rodeava (LISPECTOR, 1999, p.220). 

Durante a narrativa o leitor notará que existe um drama que se apresenta enquanto 

linguagem, pois não temos conhecimento imediato sobre o passado de Martim. O texto é 

construído como um grande mosaico, cujas pistas são dadas de modo sutil durante toda a 

narrativa na forma de estilhaços mnemônicos. É numa das cenas finais do livro que temos 

acesso ao diálogo entre o personagem e o investigador que viera prendê-lo: 

─ Digamos, que é que um homem fez para largar um lugar como 

S.Paulo, pois a pronúncia evidencia a localidade onde Vossência 
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se origina, e não no Rio de Janeiro como Vossência afirmou. 

Como eu ia dizendo, que fez um homem para não ficar nos seus 

altos misteres, como seja o de construir uma cidade, que é função 

por excelência de um engenheiro, que fez ele, como dizíamos nós, 

para terminar nas vizinhanças de Vila Baixa, onde os únicos 

recursos são os do espírito? E mais: Vossência ignorava até onde 

se achava, como notou um homem ignorante e iletrado como 

Francisco, que não tem os dons de argúcia que a evolução 

espiritual empresta a um homem, mas quand même possui um 

elemento o instinto da pesquisa. Como dizíamos nós, que fez ou o 

que pensou um homem para vir para cá? que fez ele, pergunto eu 

muito bem, já que Vossência acaba de concordar que meu jogo é 

o da charada humana? (LISPECTOR, 1999, p.215). 

Os investigadores, a polícia e o prefeito da cidade procuraram entender a face 

misteriosa daquele homem. Ele que até então apenas balbuciava as palavras, ousou pronunciar 

toda a verdade diante da lei. Vitória, que o havia denunciado por já começar a desconfiar da 

sua atitude, também observava atônita: 

─ Matei minha mulher, repetiu então, experimentando o que dizia 

com muito cuidado.  

Era só isso? Era só isso. Mas então por que não se dissera isso a 

mais tempo? ele piscou os olhos, deslumbrado. Vitória olhava-o 

boquiaberta. 

─ Porque eu estava quase certo de que minha mulher tinha um 

amante, disse Martim. 

Era surpreendente como se tornara simples falar, e era 

surpreendente o que ele mesmo dissera (LISPECTOR, 1999, p. 

298). 

O campo da experiência moderna é o frágil corpo humano, em que se registram as 

ruínas interiores. Na saga de Martim, observamos, sutilmente, uma tentativa de esquecer o 

passado em descompasso com a fisionomia rememorada do crime cometido. Ao tentar 

exprimir uma nova consciência diante do mundo, o personagem aprende a tatear no escuro, já 

que nem tudo poderia ser dito de modo direto: 

[...] somos inteligentes demais para nossa lentidão. Assim, sem 

entender por que cargas d’água pensara na sua mãe, agora apenas 

percebia que pensara; e grunhiu aprovando seu sentimento filial, 

com aquela tendência que ele tinha para homenagear. Estava um 

pouco intrigado por ter pensado na sua mãe. Embora concordasse; 

de um modo geral ele concordou. Não sabia com que, mais 

concordava. Que seria afinal de nós se não usássemos, como 

Deus, a obscuridade? Então, sem propriamente acompanhar o 

caminho de seu pensamento, descobriu ─ sozinho e sem auxilio 
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de ninguém! ─ que Deus e as pessoas escrevem por linhas tortas! 

“Se escrevem direito, lá isso não me cabe julgar, quem sou eu 

para julgar”, concedeu com magnanimidade, “ mas por linhas 

tortas”. E isso ─ isso ele descobriu sozinho! Outro símbolo tinha 

sido, pois, tocado (LISPECTOR, 1999, p.313-4). 

Percebemos, a partir desse trecho, o desejo de reconciliação entre a pseudo ideia de 

progresso em descompasso com a lentidão do pensamento humano. Faz parte da dialética, ver 

o mundo enquanto expressão da ruína, que por sua vez, utiliza a memória para sugerir um 

estado ideal. Ao se lembrar da mãe, o narrador mostra ao leitor que só através da 

reminiscência é possível romper com a cadeia de acontecimentos lógicos cristalizados ao 

longo do tempo. 

Na concepção de Benjamin (1984), o homem melancólico é aquele que está regido por 

saturno, logo, possui a clarividência, já que sua sabedoria vem dos grandes abismos 

propiciados pela imersão no mundo dos objetos. Só através da morte o indivíduo soluciona o 

mistério daquilo que foi rompido: 

Atrofiada a memória coletiva, o homem não pode mais identificar 

ao agoras aprisionados no passado [...]. O homem sem memória 

não se sente mais visado pelo apelo dos mortos. É insensível às 

vozes que emudeceram, e não mais tocado pela brisa que sopra do 

fundo dos tempos. Bombardeado pelos choques da vida 

quotidiana, não comparece ao encontro marcado com todos os 

vencidos da história, e com isso sela a vitória dos dominadores 

(ROUANET, 1981, p.68). 

É contra a memória coletiva atrofiada que o personagem tenta resistir. Ao expor a 

perda do objeto amado ele procura amenizar sua dor, atribuindo uma nova significação à 

realidade. Através do abatimento e da esperança, Martim assume seu crime, se sujeita ao 

julgamento da lei e à consequente prisão. Romper com a obediência fora o modo que 

encontrara para salvar as pessoas da ignorância: 

─ Vamos, disse então aproximando-se incerto dos quatro homens 

pequenos e confusos. Vamos, disse. Porque eles deviam saber o 

que faziam. Eles certamente sabiam o que faziam. Em nome de 

Deus, eu vos ordeno que estejais certos. Porque toda uma carga 

preciosa e podre estava entregue nas mãos deles, uma carga a 

jogar no mar, e muito pesada também, e a coisa não era simples: 

porque essa carga de culpa devia ser jogada com misericórdia 

também. Porque afinal não somos tão culpados, somos mais 

estúpidos que culpados. Com a misericórdia também, pois. Em 
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nome de Deus, espero que vocês saibam o que estão fazendo. 

Porque eu, meu filho, eu só tenho fome. E esse modo instável de 

pegar no escuro uma maçã ─ sem que ela caia (LISPECTOR, 

1999, p.335). 

A prisão de Martim representa a grande subversão do homem já que, ao utilizar o 

símbolo da maçã no escuro, o personagem tenta, ao longo de sua trajetória, reconstruir-se. É 

através dessa tentativa de tatear pelo caminho da dor e do silêncio que o ser ficcional, a partir 

de sua consciência individual, toca no que há de mais universal, a necessidade da reinvenção 

constante de condições ideais para que os seres possam interagir.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A obra de Clarice Lispector é, sem dúvida, composta por um universo multifacetado 

que nos permite exercer o ato interpretativo enquanto campo de possibilidades várias. É 

notório que desde o surgimento de seus livros no cenário brasileiro, pouco foi discutido pela 

crítica o vínculo de sua narrativa com as questões sócio políticas. Nesse sentido, expomos a 

recepção crítica de sua obra inicial, Perto do coração selvagem, e o seu trajeto até nosso 

campo interpretativo, A maçã no escuro, com o intuito de mostrar de que maneira a 

mentalidade da época, em plena década de 1940, ainda estava enraizada com os preceitos 

canônicos oitocentistas, enquanto critério avaliativo das obras.  

Em seguida, procuramos mostrar, a partir da análise do personagem Martim, de que 

modo a narrativa não nega as questões históricas, mas as incorpora de maneira sutil, 

assumindo a face melancólica. Assim, notamos que o pensamento dos primeiros estudiosos 

em relação aos romances de Lispector exerceram influência significativa nas análises 

posteriores da referida escritora, o que favoreceu a cristalização de termos como escritora 

poética e que trata dos desvãos da alma humana. Nesse aspecto, haveria, segundo a crítica, o 

distanciamento entre a linguagem de seus romances com os problemas sociais, já que o narrar 

estava intimamente vinculado ao descrever, num movimento externo ao texto. 

No momento em que o romance de Lispector emana no cenário brasileiro, grande 

parte das obras estava preocupada em descrever a realidade da maneira mais fiel possível, 

próxima ao caráter documental.  Nesse contexto, a linguagem de Clarice surge como um 

artifício desafiador, já que, embora não negue alguns aspectos do enredo tradicional, propõe a 

desarticulação narrativa composta por fragmentos da complexidade da consciência. Assim, 

algumas correlações entre a maneira que o texto clariceano é construído e seu possível 

vínculo com a sociedade brasileira foram sugeridas, a fim de compreender o comportamento 

melancólico por parte de seus personagens.  

Partimos da concepção benjaminiana da História para entender a melancolia como 

uma tentativa de resgate do passado camuflado pelos discursos ideológicos bem como marca 

da ruína no presente. A partir desse viés, propomos uma reflexão sobre o romance em 

questão, o qual funda um novo tempo que, em vez de encerrar a história, articula a abertura do 

sentido em contato com o devir. Tanto assim que a figura do clássico narrador oitocentista, 

que detinha acesso aos contornos bem delineados dos personagens, bem como um enredo bem 
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definido (Friedman, 2002, p.170), é substituída nessa narrativa pelas tensões psicológicas de 

um indivíduo em crise. Sob essa perspectiva, notamos que a escrita da referida autora não se 

manifesta de modo documental, mas através de imagens construídas sutilmente, que não 

devem ser entendidas como inerentes a questões exclusivamente individuais, pois indicam 

tensões em aberto no contexto de produção do texto, cuja fatura é um diálogo com a história 

brasileira. 

   Assim, partimos de uma análise pautada na relação dialética entre forma e conteúdo, 

uma vez que, a obra literária não decorre, necessariamente, das questões externas; a 

linguagem é ressignificada durante a criação e adquire contornos internos que garantem sua 

autonomia (CANDIDO, 2005, p. 40). 

Evidenciamos que este é o caso d´A maçã no escuro, assim como boa parte da obra de 

Clarice, sempre em uma recorrente luta de sujeitos, por meio da linguagem, contra o 

isolamento da vida em sociedade, tão pobre em experiências coletivas e comunitárias. Nesse 

aspecto, a narrativa clariceana dialoga, na análise que ora se lhes apresenta, com os problemas 

da narração levantados por Benjamin (1994) , como se pode observar no protagonista Martim, 

que reclama indiretamente pela presença de um sujeito responsável por dar continuidade à 

tradição através do monólogo que não se esgota em sua existência. 

O período em que o livro A maçã no escuro foi escrito, entre as décadas de 50 e 60, 

funciona como uma tênue fresta de luz para o resgate de práticas brasileiras que, longe de 

estarem extintas, vêm adquirindo contornos sutis para perpetuar a dominação. Depreende-se o 

quanto os elementos ligados à elaboração da escrita, tais como o princípio ético e político, 

atuam no romance, não necessariamente articulando de maneira direta, mas por configurações 

estranhas à noção documental da linguagem. 
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