
 



 

Resumo do Projeto Proposto  

A crítica literária jornalística é uma produção persuasiva, quase extinta na atualidade, mas de 

suma importância para com a descoberta de escritores e para o sucesso desses como referências de 

uma literatura prestigiada. Assim, a função da crítica literária é louvar ou censurar uma obra e seu 

autor, de maneira que o papel do crítico não é só promover escritores renomados, mas também tratar 

dos desconhecidos (enaltecendo-os ou criticando-os). Desse modo, tais discursos são responsáveis 

pela construção de uma imagem positiva (ou não) da obra e seu autor frente a uma literatura de 

prestígio, de forma que as imagens construídas podem perdurar ou manter-se breves, a depender do 

êxito persuasivo. 

 Com base nos pressupostos teóricos da Retórica (ARISTÓTELES, 2015) e da Nova Retórica 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014; REBOUL, 2004; MEYER, 2007; EGGS, 2008; 

FERREIRA, 2010; FIORIN, 2015), o projeto proposto visa analisar a produção persuasiva do 

discurso laudatório1 proferido pelo crítico literário no que concerne ao autor e a sua obra. Adota-se, 

para isso, como principal categoria de análise a noção de ethos, que vem a ser a imagem que o orador 

revela em seu discurso.  

 O objeto tomado como análise é o artigo “Perto do coração selvagem”, publicado em julho de 

1944, no jornal Folha da Manhã, redigido pelo crítico literário Antonio Candido referente ao romance 

de estreia – Perto do coração selvagem – da modernista Clarice Lispector, que havia sido publicado 

em dezembro de 1943. O estudo tem como objetivos específicos analisar a construção do discurso 

laudatório no artigo em questão, identificar os expedientes retóricos (lugares, argumentos, figuras, 

seleção lexical) utilizados na produção do elogio e na amplificação do caráter de Lispector e, verificar 

como se constituem os ethé da escritora e do crítico no interior do discurso. Assim, o objetivo geral 

da pesquisa é observar como Antonio Candido colabora para o reconhecimento de Clarice Lispector 

como uma renomada escritora.  

 
1 Aristóteles (2015) propõe três espécies de gêneros retóricos: o deliberativo, que visa aconselhar ou desaconselhar; o 

judiciário, que intenta acusar ou defender e; o epidítico ou laudatório, que objetiva louvar ou censurar. 



 

 Justifica-se o trabalho proposto em razão de a crítica literária jornalística ser estudada, 

majoritariamente, no campo da Literatura, enquanto, a perspectiva da Retórica pode colaborar com 

os estudos literários e ampliar o modo de observar o discurso crítico-literário. Assim, frente à 

inexistência de pesquisas que observassem o artigo em foco sob a perspectiva por nós proposta, esse 

estudo mostra-se relevante para a influência a favor do letramento literário, como também para 

expandir o campo dos saberes retóricos e literários e entender o funcionamento persuasivo da crítica 

literária, produção ausente (diga-se, quase extinta) nos jornais modernos. 

 Em vista da problematização do trabalho proposto, questiona-se se os ethé construídos para a 

autora devem-se à influência dos ethé do crítico e de sua intencionalidade retórica. Dessarte, a 

pesquisa tem como hipótese central que o ato retórico configurado no discurso crítico-literário 

apresenta expedientes retóricos de amplificação, os quais permitem a constituição de um discurso 

laudatório referente à autora e a sua obra de estreia. 

 

Realizações no período 

O presente relatório busca descrever o desenvolvimento do estudo, tomando como base o que 

foi proposto no projeto de pesquisa. Desse modo, perfizemos as etapas estabelecidas até o período 

atual, ainda que com algumas dificuldades ocasionadas pela pandemia da Covid-19, a qual acarretou 

a interrupção do semestre letivo na Universidade Federal de São Paulo, sede de nossa pesquisa. O 

desenvolvimento do estudo a ser exposto refere-se ao período 17/01/2020 a 30/09/2020, no qual 

realizamos as seguintes etapas: 

• Aprofundamento bibliográfico do tema, confecção de resenhas, discussões com a orientadora 

e transcrição do artigo “Perto do coração selvagem”; 

• Realização de pré-análise do artigo em questão e discussão de aspectos mais pontuais das 

análises com a orientadora; 



 

• Apresentação dos resultados parciais da pesquisa no XI Congresso Acadêmico da UNIFESP 

e no V SEDiAr – Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação e 

continuidade das análises. 

 

1. Aprofundamento bibliográfico, discussões iniciais e transcrição do objeto 

 O primeiro passo adotado para o desenvolvimento do estudo compreendeu o 

aprofundamento bibliográfico acerca dos conceitos teóricos explorados no desenvolvimento do tema; 

discussões (majoritariamente, remotas) gerais sobre o tema com a orientadora, que motivaram a 

confecção de resenhas destinadas a  produções específicas; e a transcrição do artigo “Perto do coração 

selvagem”, escrito pelo crítico literário Antonio Candido sobre a estreia literária de Clarice Lispector, 

baseado em duas fontes: a primeira digitalização está disponível no acervo virtual2 da Folha de S. 

Paulo e a segunda consta no site do Itaú Cultural3. Esta, cumpre salientar, foi retirada do arquivo 

IEB/USP e, diferente da primeira, é uma digitalização colorida. Convém destacar que tal transcrição 

encontra-se em anexo (ANEXO 1) ao final do relatório. As primeiras atividades foram realizadas de 

janeiro de 2020 (quando concedida a bolsa de Iniciação Científica) a fevereiro de 2020. 

Ao longo do período, (re)leram-se obras, capítulos de obras e artigos que aprofundam a 

perspectiva da Retórica, em especial, o conceito de ethos. Também foram lidos textos, capítulos e 

obras mais recentes sobre ethos, a fim de acompanhar as discussões mais atuais sobre o tema. As 

principais leituras teóricas foram: 

• Retórica (ARISTÓTELES, 2015) 

• Introdução à Retórica (REBOUL, 2004) 

• Imagens de si no discurso: a construção do ethos (AMOSSY, 2008) 

• Leitura e persuasão: princípios de análise retórica (FERREIRA, 2010) 

 
2Artigo original digitalizado, disponível em: 

<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=22939&amp%3Banchor=187498&amp%3Borigem=busca&amp%3Bpd

=38b5913f2412a9627800f627484c0936&anchor=187498&pd=38b5913f2412a9627800f627484c0936> Acesso em: 17 

mai. 2020. 
3 Artigo original e a cores, disponível em: <https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/antonio-candido/um-critico-

generoso/> Acesso em: 17 mai. 2020. 



 

• Questões de Retórica: linguagem, razão e sedução (MEYER, 2007) 

• A retórica (MEYER, 2007) 

• Tratado de argumentação: a nova retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2014) 

• Ethos discursivo em diversas dimensões (dossiê temático organizado pelo grupo 

FEsTA da UNICAMP em 2019) 

• Inteligência retórica: o ethos (FERREIRA, 2019) 

 Além disso, buscaram-se leituras (entrevistas, artigos, biografia e capítulos de obras) para 

aprofundar os conhecimentos sobre Antonio Candido e Clarice Lispector, o que motivou a escrita de 

textos de contextualização do crítico e da autora. Para todas as leituras, foi produzido um fichamento 

a fim de facilitar o nosso acesso aos dados principais que norteiam a pesquisa. Posto isso, apresentar-

se-ão as discussões teóricas mais relevantes que fundamentam nosso estudo. 

Sabe-se que a Retórica nasceu em 465 a.C. na Sicília, com Córax e Tísias priorizando a arte 

de falar bem e da eloquência, entretanto o verdadeiro marco da retórica clássica é lícito a partir de 

Aristóteles (cf. FERREIRA, 2010). Segundo Aristóteles (2015, p. 62), a retórica é a “capacidade de 

descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir”, de tal definição surgem outros 

conceitos estudados pelo estagirita, tal como as três provas de persuasão: ethos, pathos e logos. Em 

resumo, o ethos é o caráter moral do orador; o pathos é a disposição do ouvinte e; o logos se refere 

ao discurso (cf. ARISTÓTELES, 2015).  

A noção de ethos é ressignificada a cada estudo. Para Aristóteles (2015), precursor da Retórica 

clássica, o ethos corresponde à imagem criada ou construída de si discursivamente, a fim de persuadir 

seu auditório. Já para Reboul (2004, p. 48), o “etos é o caráter que o orador deve assumir para inspirar 

confiança no auditório”. O estudioso Meyer (2007, p. 34) reitera que “o éthos é uma excelência que 

não tem objeto próprio, mas liga-se à pessoa, à imagem que o orador passa de si mesmo, e que torna 

exemplar aos olhos do auditório, que então se dispõe a ouvi-lo e a segui-lo”. Já Ferreira (2010, p. 90) 

amplia a visão do conceito e entende o ethos como “a imagem que o orador constrói de si e dos outros 



 

no interior do discurso”. Assim, é possível observar que apesar da singularidade de cada pensamento 

o ethos redunda na imagem construída do e pelo orador. 

 Desse modo, para compreender os ethé construídos por um orador (de si e do outro), 

Aristóteles (2015) evidencia três qualidades fundamentais para a construção do ethos, quais sejam: a 

phrónesis (prudência), a areté (virtude) e a eúnoia (benevolência), que equivalem, respectivamente, 

ao orador ser sensato, sincero e simpático. 

Eggs (2008), leitor de Aristóteles, reinterpreta a noção de ethos, aprofundando as 

características tratadas pelo filósofo. Para ele, a phrónesis está ligada ao logos e se configura pela 

verdade, logo, o orador deve apresentar argumentos sábios e racionais; a areté está vinculada ao ethos 

e consiste na adequação do discurso à situação, portanto, o orador deve argumentar de modo honesto 

e sincero; a eunóia está ligada ao pathos e preocupa-se com a semântica do discurso, assim, o orador 

deve ser amável com seu auditório. Desse modo, a depender da qualidade em que o orador se apoia, 

construirá seu discurso mais baseado na prova de persuasão correspondente, por exemplo, se o orador 

se mostra honesto e justo, construirá suas provas com mais recursos do ethos.5 

Isso posto, Eggs (2008) ressalta, com base em Aristóteles, que a phrónesis e a areté são 

responsáveis pela ação discursiva. Ademais, o estudioso reconhece que há duas espécies de 

disposição4: a intelectual, que visa à qualidade e à verdade do discurso, portanto, pertence à phrónesis; 

e a ética, que se refere aos valores do orador, logo, vincula-se à areté. Com base nessas considerações, 

pode-se afirmar que a phrónesis integra necessariamente o orador, já que se manifesta por meio de 

sua personalidade e de seu caráter, assim, vincula-se à areté e consequentemente ao ethos, de modo 

que a phrónesis e a areté atuam, majoritariamente, em união.5 

Outrossim, Eggs (2008) atribui ao ethos uma dupla dimensão, que se vale de dois sentidos: 

moral e estratégico. O sentido moral engloba atitudes e virtudes; o sentido estratégico envolve os 

hábitos e costumes. Frente à dupla dimensão, Eggs (2008, p. 39) conclui de modo “contraditório”, 

 
4 Do grego hexis: combinação de partes que visam a excelência. 



 

como posto por ele, que “não se pode realizar o ethos moral sem realizar ao mesmo tempo o ethos 

neutro, objetivo ou estratégico. É preciso agir e argumentar estrategicamente para poder atingir a 

sobriedade moral do debate”. Acentua-se, portanto, o ethos, que, como revelado por Aristóteles 

(2015), equivale à principal prova de persuasão e se configura como elo entre as três qualidades da 

concepção aristotélica. Portanto, a dupla dimensão do ethos bem como as três qualidades (phrónesis, 

areté e eunóia) são fundamentais para que se convença pelo discurso.5 

Dessarte, Eggs (2008, p. 31), que interpreta o ethos como procedural, declara que “o lugar que 

engendra o ethos é, portanto, o discurso, o logos do orador, e esse lugar se mostra apenas mediante 

as escolhas feitas por ele”. Com o propósito de mostrar a outra face das três qualidades, isto é, a 

ausência destas, Ferreira (2010, p. 142) complementa: “o orador pode exibir o poder que tem, mas 

necessita de muita retórica para não parecer arrogante, ditatorial e cruel”. Portanto, é evidente que o 

orador pode percorrer pelo rumo aristotélico e apresentar-se como sincero, sensato e simpático para 

persuadir o auditório com um discurso eficaz, mas também pode (retoricamente ou não) apresentar-

se como um orador hostil e rude, baseado em suas intenções para com seu auditório.5 

 

2. Pré-análise do artigo “Perto do coração selvagem” e discussões pontuais  

Com uma base teórica estruturada para se pensar o trabalho, foi possível estabelecer 

discussões mais pontuais, assim, partimos para uma pré-análise do objeto em questão a fim de 

identificar os expedientes retóricos (lugares, argumentos, figuras, seleção lexical) e os ethé mais 

evidentes, tanto de Clarice Lispector quanto de Antonio Candido. Realizou-se um esboço de análise, 

no qual coletamos os recursos retóricos mais explícitos no discurso do crítico e que indicavam, em 

especial, o elogio e a tendência de Candido a ceder seu aval crítico à Lispector. Na pré-análise também 

observamos a construção de apenas imagens positivas dos referentes.  

 
5 Texto extraído do artigo “A retórica de Candido na construção das imagens de si e de Clarice” (CORREA, 2020), 

fruto desse estudo – na íntegra: http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429 

http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429


 

Em caráter de exemplificar as imagens positivas do crítico e da autora, apresenta-se dois 

trechos, extraído do artigo6 produzido e publicado a partir desse estudo, em que é possível visualizar 

o ethos sensível ao novo do orador e o ethos rara da escritora: 

a) Sensível ao novo: 

Outro excerto que mostra o ethos de sensível ao novo do crítico é “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”. Nele, observa-se, 

inicialmente, a figura da antítese que, vista como a que enfatiza o que se diz 

mediante à contradição (cf. FIORIN, 2019). A contradição pode ser identificada em 

“ela nada consegue, a não ser esse timbre (...)”, já que o orador diz inicialmente 

que a autora não consegue nada frente a sua intenção, mas posteriormente, que 

consegue um timbre do qual há de revelar “obras de exceção”. Nesse sentido, a 

antítese é empregada para dar ênfase à característica de exceção da escritora. Em 

seguida, o crítico-orador trabalha com o lugar de ordem. Se para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014, p. 105) “os lugares da ordem afirmam a superioridade do 

anterior sobre o posterior, ora da causa, dos princípios, ora do fim ou do objetivo”, 

Candido, ao usar o adjetivo “melhor”, expressa que o timbre revelado pelas obras de 

exceção se configura na “melhor marca do espírito sobre a resistência das coisas”, 

mostrando a superioridade da obra de Clarice. Dado isso, Antonio Candido mostra-

se sensível mais uma vez diante da “resistência” (no sentido positivo da palavra): 

determinação para com a mudança da literatura brasileira.  

Partindo do exposto, Candido mostra ter um forte vínculo com a literatura 

nacional mediante à sensibilidade expressada. Desse modo, constrói várias imagens: 

de analista sensível (eunóia), por meio do lugar de qualidade e do lugar de ordem, 

nos quais se configuram o desejo de renovação literária e a inovação estética da 

autora; de leitor sincero (areté), pela atribuição dos valores, como a inovação, para 

com a estreante; de orador ponderado (phrónesis), ao não se deixar levar pelo 

entusiasmo. Assim, o ethos de sensível ao novo é desvelado, majoritariamente, pela 

adjetivação que objetiva elogiar a coragem da autora de ir contra o padrão literário 

brasileiro da época e escrever com uma estética própria, sem medo de arriscar na 

tentativa do novo. Com isso, Candido desvela-se cativado não apenas pelo romance 

como obra, mas também por estar frente a uma autora desconhecida que 

proporcionou uma espécie de reforma literária. (CORREA, 2020, p. 46) 

 

b) Rara: 

A fim de edificar o ethos de rara da autora, no trecho “dentro da nossa literatura, 

é uma performance da melhor qualidade” (grifo do crítico), nota-se que o crítico 

mobiliza o lugar de qualidade. Como já definido, segundo Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2014, p. 101), esse lugar está relacionado à valorização do único, a qual pode 

“exprimir-se por sua oposição ao comum, ao corriqueiro, ao vulgar”. Posto isso, a 

oposição ao corriqueiro é tudo o que Candido esperava, na época, para a literatura 

nacional e é o que Lispector oferece com seu primeiro romance.  

Dessa forma, o lugar de qualidade pode ser visto pela seleção lexical do crítico-

orador: primeiro pelo adjetivo “melhor”, o qual enfatiza a natureza positiva do 

romance e, segundo, pelo substantivo “qualidade”, que demonstra a particularidade 

da obra. Na mesma passagem, é possível observar também o lugar de ordem – que, 

de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 105), diz respeito à 

 
6 Texto extraído do artigo “A retórica de Candido na construção das imagens de si e de Clarice” (CORREA, 

2020), fruto desse estudo – na íntegra: 

http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429 

http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429


 

superioridade de algo. Ao usar o adjetivo “melhor”, o crítico expressa que a obra se 

configura numa “performance da melhor qualidade”, de maneira que eleva Clarice 

Lispector à grandiosidade. Em consequência, quando o adjetivo “melhor” e o 

substantivo “qualidade” são utilizados juntos, a amplificação da autora é 

intensificada e configurada como superior à literatura corriqueira. (...) 

Com base no que foi exposto, Candido mais uma vez constrói o ethos de 

Clarice Lispector apoiado na inovação que ela apresentou mediante ao seu romance 

de estreia. Dessa forma, o ethos de rara é mostrado de diferentes modos: prudente 

(phrónesis), quando apresentado pela figura do eufemismo; simpático (eunóia), 

quando apresentado o lugar de qualidade; sério (areté), ao tratar da oposição ao 

corriqueiro. Dessarte, a raridade de Clarice Lispector é desvelada, em especial, pelo 

lugar de qualidade, o qual amplifica a autora dentro da literatura moderna 

brasileira. (CORREA, 2020, p. 49) 

 

A reflexão do conceito de ethos nos levou a empregar a definição proposta por Ferreira (2010, 

p. 90): “a imagem que o orador constrói de si e dos outros no interior do discurso”, pois no caso em 

questão Antonio Candido, em seu discurso crítico-literário, não somente constrói uma imagem de si, 

mas também da escritora Clarice Lispector. Desse modo, o aprofundamento da contextualização da 

autora e do crítico e os primeiros resultados da análise do objetivo permitiram a sistematização dos 

dados em um primeiro artigo científico.  

No artigo, observaram-se para Candido os ethé de ousado, justo, sensível ao novo e perspicaz. 

Além disso, identificaram-se, como os principais recursos mobilizados para a construção de tais 

imagens: a seleção lexical; as figuras da alusão, do eufemismo e da antítese; o argumento da regra de 

justiça; e os lugares de qualidade e de ordem. Já para Lispector, observaram-se os ethé de ousada, 

rara, original e ilustre. Os principais recursos mobilizados para edificar tais imagens foram a seleção 

lexical e os lugares de qualidade e de ordem.  

Diante do que foi analisado, o ethos de sensível ao novo do crítico e o ethos de rara da autora 

são as imagens de destaque dos referentes, confirmando a hipótese inicial. Antonio Candido mostra-

se um orador digno de credibilidade, visto que apresenta as três qualidades aristotélicas (phrónesis, 

areté e eúnoia) para construir a si mesmo e amplificar Clarice Lispector, ambos de maneira positiva. 

Além disso, observou-se que as imagens da autora são construídas, em especial, pela adjetivação 

devido ao elogio, que leva o crítico-orador a ceder seu aval crítico. 



 

O texto do artigo, intitulado “A retórica de Candido na construção das imagens de si e de 

Clarice”, foi submetido no dia 16 de junho de 2020 para a comissão editorial da revista Mandinga 

(qualis C). O artigo foi aprovado para publicação em 11 de julho de 2020 (cf. ANEXO 2) e publicado 

em 21 de julho de 20207. Assim, a primeira publicação em periódico científico trata das construções 

dos ethé de Antonio Candido e de Clarice Lispector, baseando-se na hipótese de que apesar de serem 

construídas diferentes imagens, há sempre uma que prevalece sobre as demais.  

 

3. Apresentação dos resultados parciais e continuidade das análises 

Uma das metas propostas no projeto de pesquisa era a apresentação dos resultados parciais da 

pesquisa no V SEDiAr – Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação, a ser 

realizado na Unicamp (Campinas, SP) no período de 04/08/2020 a 07/08/2020, mas a exposição não 

foi possível devido ao cancelamento do evento por causa da pandemia da Covid-19, entretanto, o 

resumo submetido para a seção de comunicação oral no Simpósio 16 – Argumentação, Discurso e 

Jornalismo: sentidos em circulação na imprensa –, foi aprovado em 12 de fevereiro de 2020 (ANEXO 

3). 

Todavia foi possível expor os resultados parciais da pesquisa no VI Congresso Acadêmico 

UNIFESP 2020 “Ciência e universidade: transformações para a sociedade”, que ocorreu de 13 de 

julho de 2020 a 17 de julho de 2020, de maneira remota. Enviamos previamente um resumo e um 

vídeo-pôster8 para expor no site do evento. Além disso, elaborou-se um convite para divulgar a 

exposição (ANEXO 4). Assim, durante a sessão de comunicação, foram expostos os resultados 

parciais da pesquisa, no dia 13 de julho de 2020. 

Ademais, foi aprovado o resumo (ANEXO 5) para expor os resultados parciais nas sessões de 

comunicação oral da I Escola de Estudos Linguísticos do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado 

de São Paulo (GEL), evento que ocorrerá entre os dias 06 e 08 de outubro de 2020. 

 
7 Link para visualização do artigo: http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429 
8 Link para assistir o vídeo: https://drive.google.com/file/d/1lbYwdJSqYo45zhjYcnNyNA0nQ--

k11sL/view?usp=sharing 

http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429
https://drive.google.com/file/d/1lbYwdJSqYo45zhjYcnNyNA0nQ--k11sL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbYwdJSqYo45zhjYcnNyNA0nQ--k11sL/view?usp=sharing


 

Descrição do Plano de Gestão de Dados 

 Acredita-se que o desenvolvimento da pesquisa em questão é de suma relevância acadêmica, 

visto que o estudo trata da produção persuasiva da crítica literária jornalística. Assim, engloba a 

perspectiva da Retórica, com foco no conceito de ethos – o qual ainda se encontra em avanço 

científico –, bem como a perspectiva literária e social, já que a crítica literária jornalística possui a 

capacidade de conduzir o leitor do jornal à obra analisada, funcionando como um instrumento de 

letramento literário.   

Uma preocupação constante desde o início do desenvolvimento da pesquisa foi buscar meios 

para divulgação dos resultados, a fim de que todos tivessem acesso tanto aos dados teóricos e literários 

quanto aos dados de análise e do artigo transcrito (ANEXO 1). Desse modo, uma primeira forma de 

gerenciar os dados foi a publicação dos primeiros resultados da pesquisa em periódico científico 

eletrônico, logo, de fácil acesso.  Trata-se do artigo que consta na revista Mandinga e que pode ser 

consultado pelo link:  <http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429>. 

Outra forma de garantir o acesso aos resultados foi inserir o artigo no Repositório Institucional da 

UNIFESP (https://repositorio.unifesp.br/) –  um sistema de informação de acesso à produção 

intelectual da Universidade Federal de São Paulo. A submissão segue em análise para então ser 

disponibilizada no acervo do Repositório. 

 

Descrição e avaliação do apoio institucional recebido no período  

 A Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), disponibiliza todo aparato necessário para o desenvolvimento da pesquisa. 

Contamos com a sala da Profª Drª Ana Cristina Carmelino (orientadora deste trabalho), para reuniões; 

com o laboratório de informática, para o uso dos computadores, impressoras e acesso à internet; com 

os serviços da biblioteca, para o aprofundamento bibliográfico, a qual possui um acervo bastante 

satisfatório. Entretanto, não pudemos usufruir dos serviços devido à pandemia do novo coronavírus.  

Além disso, iniciou-se o Grupo de Estudos de Teoria Crítica Brasileira, no primeiro semestre de 2020, 

http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429
https://repositorio.unifesp.br/
http://www.unifesp.br/


 

com encontro quinzenais, que devido a interrupção do semestre letivo, permitiu apenas o encontro de 

05 de março de 2020, mas que, certamente, permitirá discussões pertinentes para o estudo. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que subsidia o projeto 

em questão, é de suma relevância para a realização deste estudo. O contributo recebido da bolsa de 

Iniciação Científica motivou a compra de um notebook e do Pacote Office 365 da Microsoft, 

investimentos significativos para o seguimento do estudo. Além disso, propiciou novas interações e 

a possibilidade de divulgação e apresentação de trabalhos. Utilizou-se parte da reserva técnica para 

custear a taxa de participação na sessão de comunicação oral da I Escola de Estudos Linguísticos do 

Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL) e parte para a compra de obras que 

embasam a pesquisa e de materiais de consumo: Clarice. Uma Vida que Se Conta (GOTLIB, 2013); 

Questões de Retórica: linguagem, razão e sedução (MEYER, 2007); Tratado da argumentação: a 

nova retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014); Perto do coração selvagem 

(LISPECTOR, 2019); Argumentação (FIORIN, 2015); Atos de retórica: para pensar, falar e escrever 

criticamente (CAMPBELL; HUXMAN; BURKHOLDER, 2015); O que é crítica literária? 

(DURÃO, 2016); Imagens de si no discurso: a construção do ethos (AMOSSY, 2005); História 

concisa da literatura brasileira (BOSI, 2015); Marcador de Página Adesivo MemoNote, Adelbras, 8 

Cores Neon, Pacote de 200; Marca Texto Grifpen, Faber-Castell, Sm/Mtam2Zf, Amarela, Pacote de 

2. 

 

Plano de atividades para o próximo período  

 Em termos de planejamento, quanto às próximas atividades, pretende-se percorrer as seguintes 

etapas, com alguns acréscimos do que foi proposto no projeto de pesquisa: 

 

1ª etapa – duração prevista de dois meses (09/2020 a 11/2020 – etapa em andamento) 

• Aprofundamento bibliográfico, em foco o discurso epidítico; 

• Confecção de artigo científico; 



 

• Apresentação dos resultados parciais da pesquisa na sessão de comunicação oral da I Escola 

de Estudos Linguísticos do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL), 

que acontecerá entre os dias 6 e 8 de outubro de 2020, de maneira remota. 

 

2ª etapa – duração prevista de um mês (12/2020 a 01/2021) 

• Organização da documentação necessária ao relatório e redação do Relatório Científico Final. 

 

 3ª etapa – duração prevista de um mês (01/2021 a 02/2021) 

• Espaço de tempo para eventuais ajustes no Relatório Final e na programação prevista; 

• Entrega do Relatório Científico Final. 

 

Participação em evento científico 

A participação em eventos científicos se deu de quatro formas, como: expositora, ouvinte, 

mediadora e organizadora. 

 

• Participação com exposição oral: 

1. VI Congresso Acadêmico UNIFESP 2020 “Ciência e universidade: transformações para a 

sociedade” (ANEXO 6) 

Título do trabalho: Candido sobre Clarice: o ethos da escritora a partir do discurso do crítico 

Local: Plataforma Zoom (videoconferência) 

Data: 13 de julho de 2020 (20h30 às 22h) 

 

• Participação como ouvinte:  

1. Jornadas de Retórica 2020: Introducción a la Retórica Intermedial (ANEXO 7) 

Coordenação: Programa de Estudos pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP 



 

Palestrante: Prof. Dr. Julián Woodside (Universidad de la Comunicación de la Ciudad de 

México)  

Local: Campus Monte Alegre, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC - SP) 

Data: 11 de março de 2020 (10h às 12h30) 

 

2. Jornadas de Retórica 2020: A Retórica e a Filosofia como atitude espiritual fundadora do 

Ocidente (ANEXO 8) 

Coordenação: Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos (ERA) e Programa de Estudos 

pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP 

Palestrante: Prof. Dr. Nuno Coelho (Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - USP) 

Local: Plataforma Microsoft Teams (videoconferência) 

Data: 13 de maio de 2020 (12h às 13h30)  

 

3. Jornadas de Retórica 2020: Música caipira e enraizamento (ANEXO 9) 

Coordenação: Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos (ERA) e Programa de Estudos 

pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP 

Palestrante: Prof. Dr. Ivan Vilela (Escola de Comunicações e Arte – ECA, USP) 

Local: Plataforma Microsoft Teams (videoconferência) 

Data: 20 de maio de 2020 (12h às 13h30) 

 

4. Encontro Interinstitucional On-line de Pesquisadores de Discurso, Cultura e Ensino 

(ANEXO 10) 

Coordenação: Programa de Pós-Graduação em Letras – UFLA e Departamento de 

Linguística e Língua Portuguesa - UFG 

Local: Plataforma Google Meet (videoconferência) 

Data: 22 de maio de 2020 e 29 de maio de 2020 (14h às 17h) 



 

 

5. Jornadas de Retórica 2020: A transmissão da escrita sobre a retórica de Roma à Corte 

Carolíngia (ANEXO 11) 

Coordenação: Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos (ERA) e Programa de Estudos 

pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP 

Palestrante: Prof. Dr. Artur Costrino (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP) 

Local: Plataforma Microsoft Teams (videoconferência) 

Data: 27 de maio de 2020 (12h às 13h30) 

 

6.  Notas sobre o dialogismo e relações dialógicas: Bakhtin e o Círculo (ANEXO 12) 

Coordenação: Grupo de Estudos Discurso, Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literaturas 

(GEDEALL) da Universidade Federal de Alagoas 

Palestrante: Mestre Wilder Kleber Fernandes de Santana (UFPB) 

Local: Live Instagram @gedeall.ufal 

Data: 09 de junho de 2020 (19h às 20h) 

 

7. Jornadas de Retórica 2020: Os estudos sobre o ethos no Brasil: temáticas, abordagens e 

contribuições (ANEXO 13) 

Coordenação: Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos (ERA) e Programa de Estudos 

pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP 

Palestrante: Profª. Drª. Márcia Regina Curado Pereira Mariano (PUC-SP) 

Local: Plataforma Microsoft Teams (videoconferência) 

Data: 10 de junho de 2020 (12h às 13h30) 

 

8. VI Congresso Acadêmico UNIFESP 2020 “Ciência e universidade: transformações para a 

sociedade” (ANEXO 14) 



 

Coordenação: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Local: site do congresso (videoconferência) 

Data: 13 de julho à 17 de julho de 2020 

 

9. Discurso em tempos de pandemia – série de lives (ANEXO 15) 

Coordenação: Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais – 

LEEDiM, vinculado à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

Local: plataforma Google Meet (videoconferência) 

Data: 13 de maio à 29 de julho de 2020 

 

• Participação como mediadora: 

1. VI Jornada Hispânica (ANEXO 16) 

Mesa da mediação: Identidad, actitudes y representaciones del portunhol em el arte poético 

fronterizo de los escritores uruguayos Andres Rivero y Fábian Severo 

Coordenação: discentes do curso de Letras – Português/Espanhol da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP) 

Palestrantes: Profa. Dra. Silvia Etel Gutierrez Bottaro, Andres Rivero e Fábian Severo 

Local: plataforma Google Meet (videoconferência) 

Data: 31 de julho de 2020 (18h-20h) 

 

• Participação como organizadora: 

1. VI Jornada Hispânica (ANEXO 17) 

Coordenação: discentes do curso de Letras – Português/Espanhol da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP) 

Local: plataforma Google Meet (videoconferência) 

Data: 09, 21, 23, 27, 28, 29 e 31 de julho de 2020 



 

 

Lista de publicações resultantes do auxílio  

CORREA, Bruna Camargo. A retórica de Candido na construção das imagens de si e de Clarice. 

Mandinga, Redenção - CE, v. 4, n. 1, p. 38-55, jan./jul. 2020. Aceito para publicação em 11 jul. 2020. 

Disponível em: <http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/mandinga/article/view/429>. Acesso 

em: 18 ago. 2020. (ANEXO 18) 
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Notas de Crítica Literária  

“Perto do Coração Selvagem”  

Antonio Candido, 1944.  

 

“Todos os homens que estão fazendo um grande nome em arte... fazem-no porque evitam o 

inesperado; porque se especializam em pôr as suas obras no mesmo encaixe que outras, de modo que 

o público sabe imediatamente onde tem o nariz”, dizia certo crítico de arte a Jolyon Forsyte Junior e, 

aconselhando-o a abandonar as suas veleidades pessoais e entrar na rotina comum, acrescentou estas 

sabias palavras: “e isto é tanto mais fácil para o senhor quando não há uma originalidade muito 

acentuada no seu estilo”.  

Assim, na bitola comum da arte, o melhor para o artista seria sofrear os seus ímpetos originais 

e procurar uma excelência relativa dentro de uma certa rotina, mediana mas honesta e sólida. O 

próprio Galsworthy talvez possa ser dado como exemplo do que põe na boca do seu personagem. No 

entanto mesmo na craveira ordinária dos talentos, há quem procure uma via mais acentuadamente 

sua, preferindo o risco da aposta à comodidade do ramerrão. E o caso da sra. Clarice Lispector (1), 

que nos deu no fim do ano passado um romance de tom mais ou menos raro na nossa literatura 

moderna, já qualificada de “ingenuamente naturalista” por um crítico de valor, numa frase que me 

parece exagerada. O que se poderia dizer, com maior justeza, é que os escritores brasileiros se 

contentam em geral com processos já usados, apenas um ou outro arriscando em tentativas mais 

ousadas.  

Quanto mais não valesse, o livro da sra. Clarice Lispector valeria como tentativa, e é como tal 

que devemos julgá-lo, porque nêle a realização à nitidamente inferior ao propósito. Original não sei 

até que ponto o será. A crítica de influências me mete certo medo, pelo que tem de difícil e, sobretudo 

de relativa e pouco concludente. Em relação a “Perto do coração selvagem”, se deixarmos de lado as 

possíveis fontes estrangeiras de inspiração, permanece o fato de que, dentro de nossa literatura, é uma 

performance da melhor qualidade.  

A autora – ao que parece uma jovem estreante – 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 cotidiano 

é uma aventura sempre possível e o seu milagre uma transfiguração que abre caminhos para mundos 

novos. As telefonistas de Proust – transformadas em divindades fatais – o corvo de Poe, os objetos 

de Hoffman, o sanduíche de Harpo Marx são outros tantos processos de protestar contra o ramerrão, 

o hábito, a deformação profissional causada pelos sentidos mecanizados. A sra. Clarice Lispector 

aceita a provocação das coisas á sua sensibilidade, e procura recriar um mundo partindo das suas 

próprias emoções da sua própria capacidade de interpretação. Para ela, como para os 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.  

Antigamente chamavam de análise os romances mais ou menos psicológicos, que procuraram 

estudar as paixões – as paixões da literatura clássica – dissecando os estados de alma e procurando 

revelar o mecanismo do espírito. Hoje o nome convém a um número bem menor de obras. Os 

romances são mais universalistas, e as suas delimitações perderam muito em sentido e jurisdição. Aos 

livros que tentam esclarecer mais a essência do que a existência, mais o ser do que o estar, com um 

tempo mais acentuadamente psícicológico, talvez seja melhor chamar de aproximação. O seu campo 

é ainda a alma, são ainda as paixões. Os seus processos e a sua indiscriminação repelem, todavia, a 

ideia de análise. São antes uma tentativa de esclarecimento através da identificação do escritor com 

o problema, mais do que uma relação bilateral de sujeito- objeto.  

É desta maneira que a sra. Clarice Lispector procura colocar o seu romance. O rítmo do livro 

é um ritmo de procura, de penetração, que permite uma tensão psícológica poucas vezes alcançada 

na nossa literatura moderna. Os vocábulos são obrigados a perderem o seu sentido corrente para se 

amoldarem às necessidades de uma expressão muito sutil e muito tensa, de tal modo que a língua 



 

adquire o mesmo caráter dramático do que a entrecho. A narrativa se desenvolve a princípio em dois 

planos, alternando a vida atual com a infância da heroína. A sua existência presente, aliás, possui uma 

atualidade bastante estranha, a ponto de não sabermos se a narrativa se refere a algo já passado ou em 

vias de acontecer. Todos esses processos, que sentimos conscientes e escolhidos, correspondem à 

atmosfera do livro, que parece dar menos importância às condições de espaço e tempo do que a certos 

problemas intemporais, encarnados pelos personagens.  

O tempo cronológico perde a razão de ser ante a intemporalidade da ação, que foge dêle num 

ritmo caprichoso de duração interior. Talvez devamos procurar no capítulo chamado “O Banho”, o 

melhor ponto de apoio para a compreensão de Joana, a personagem da sra. Clarice Lispector. 

Descobrimos nêle que a menina é diferente. A tia não sabe porque, nem ela própria. O que esta sabe 

é justamente o que disse àquela: “Eu posso tudo”. Diante de Joana não há barreiras nem impecilhos 

que a façam desviar do seu destino – que, quase uma missão, é procurar acercar-se cada vez mais do 

“selvagem coração da vida”. O coração selvagem pode ser um céu e pode ser um inferno. Como 

nunca o atingimos, é sempre um inferno especial, em que o suplício máximo seja o de Tântalo. Com 

efeito, este romance é uma variação sobre o suplício de Tântalo. Joana passeia pela vida e sofre, 

sempre obcecada por algo que não atinge. Move-se peremente entre aquelas “formas vãs e 

aparências” de que o poeta julgou se ter libertado e, como êle, apenas entrevê a zona mágica em que 

tudo se transmuda e a convenção dos sentidos cede lugar à visão essencial da vida. “Eu posso tudo”. 

A pobre Joana nada pode, como todos nós. Mas possui uma virtude que nem a todos é dada: recusar 

violentamente a lição das aparências e lutar por um estado inefável em que a suprema felicidade é o 

supremo poder, porque no coração selvagem da vida pode-se tudo o que se quer, quando se sabe 

querer.  

Em pequena Joana se recusava a admitir que as galinhas fôssem somente o que lhe diziam que 

elas eram, e que ela própria via que eram. Como todos os da sua estirpe – de insatisfeitos e obstinados 

aventureiros dentro do próprio eu – Joana reputava bem desprezíveis os argumentos dos sentidos, aos 

quais soprepunha a visão mágica da existência. O seu drama é o de Tântalo sempre pensando tocar o 

alvo e sentindo-o sempre fugitivo ante si. Com a diferença que para Tântalo isso era condição de 

desespero, enquanto que para ela nisto estava a própria razão de ser da vida e, portanto a sua glória, 

a sua esplêndida uniquidade. Única Joana pode ser considerada má no sentido em que segue a ética 

da uniquidade. “Eu posso tudo”. Tudo para ela é possível desde que signifique a realização do seu eu. 

Os outros nada valem e não importam. Importa o seu corpo que ela mira amorosamente na banheira, 

a sua alma, que ela sente latejar no escuro do mundo. Em torno dela, o silêncio, porque ela é única e, 

portanto só. Acima dela, o coração selvagem da vida, do qual só se aproximam os solitários, que 

encontram a suprema felicidade no supremo antagonismo com o mundo.  

Mas, como a vida, o romance da sra. Clarice Lispector é um romance de relação. É impossível 

a glória apenas entrevista do supremo isolamento, porque a ela só têm acesso os anormais, que são 

os supremos desadaptados. Portanto, Joana vive em contacto com os seus semelhantes. Antes de mais 

ninguém, com o seu marido. De certo ponto em diante, o livro deixa de ser casulo da heroína para 

entrar por outros destinos a dentro. O seu esplêndido isolamento, a sua fôrça de exceção, que 

aterrorizava a tia, se vê obrigada a medir fôrças com a vida e sofrer as limitações que esta impõe. 

Joana perde algo da supremacia que lhe vimos, mas a sua uniquidade a leva a despojar-se de todos os 

que nela interferem para buscar de nova a solidão. Uma constatação se impõe, e ela a sente fatal: os 

outros vivem, mais do que ela porque são capazes de se esquecerem. Na sua consciência aguçada 

existe uma frieza que é incompatível com o fluxo normal da existência, e é por isto que ela cede o 

marido tão facilmente e que reconhece a verdade maior da mulher-da-voz e de Lídia. É visivelmente 

uma fraca. Mas à sua frente se abrem campinas que os outros não veem; se abre uma noção de 

plenitude pela auto-realização que vale a renúncia à comodidade da existência corrente, porque vai 

lhe permitir (quando?) a vitalidade definitiva de um cavalo novo, perto do coração selvagem da vida. 

* 

De tal estofo são feitas as grandes obras. O livro da sra. Clarice Lispector não o é, certamente. 

Todavia, poucos como ele, têm, ultimamente, permitido respirar numa atmosfera que se aproxima da 

grandeza. E isto, em grande parte, porque a sua autora soube criar o estilo conveniente para o que 



 

tinha a dizer. Soube transformar em valores as palavras, nas quais muitos não veem mais do que sons 

ou sinais. A intensidade com que soube escrever e a rara capacidade da vida interior poderão fazer 

desta jovem escritora um dos valores mais sólidos e, sobretudo, mais originais da nossa literatura, 

porque esta primeira experiência já é uma nobre realização.  

___________  

– (1) Clarice Lispector – Perto do coração selvagem – A Noite Editora – Rio.  
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