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Nascida a 10 de dezembro de 1920, numa aldeia da Ucrânia, numa família de origem judaica, com o
nome de Haia Lispector, a escritora adotou o nome de Clarice por decisão do pai, quando a família
chegou ao Brasil.
Estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, apesar de, na época, ter demonstrado
mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou precocemente como tradutora, consagrando-se
rapidamente como escritora e tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e
do Modernismo. Casou-se com o diplomata Maury Gurgel Valente, que acompanhou em vários postos
diplomáticos fora do Brasil, até se divorciar em 1959. Faleceu em 1977, um dia antes de completar
57 anos, deixando uma vasta obra literária.
Considerada um dos maiores nomes da literatura brasileira, Clarice Lispector estreou-se com o
premiado romance Perto do coração selvagem (1943), causando polémica junto da crítica da época,
dada a sua escrita peculiar e inovadora. Além de romancista, autora dos aclamados A paixão segundo
G.H. (1964) e A hora da estrela (1977), afirmou-se como grande contista graças a títulos como Laços
de família (1960) e A legião estrangeira (1964). A sua produção inclui também obras para o público
infantojuvenil e um vasto número de crónicas. Caetano Veloso dedicou-lhe uma música, e o seu
biógrafo, Benjamin Moser refere que “A obra dela nos enriquece: não porque nos ajuda a fugir da
banalidade da vida, mas porque nos permite ver, dentro dessa própria banalidade, a beleza e a
divindade que fica dentro de nós”.
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Perto do coração selvagem (1943)

O romance de estreia de Clarice Lispector tem já a marca do seu estilo introspetivo, foi
premiado como o melhor romance de estreia pela Fundação Graça Aranha, em 1944.
Escrito durante a sua adolescência, a autora dá-nos a conhecer Joana, numa viagem
crua pela sua realidade. A protagonista, através de fluxos da sua consciência,
contrapõe as experiências de menina e mulher, intercalando passado e presente.
O livro recebeu elogios da crítica e comparações com escritores como Virginia Woolf
e James Joyce.
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Laços de família (1964)
A primeira coletânea de contos lançada por Clarice contém, entre as suas treze histórias,
algumas das narrativas curtas mais célebres da escritora. As protagonistas são personagens
surpreendidas pela banalidade dos seus quotidianos, a partir da qual desconstroem a
realidade que conhecem e são levados a uma contemplação filosófica da vida.
“Situando-se numa zona de fronteira, a literatura de Clarice implica a exclusão de
qualquer tipo de hierarquizações e propõe a instauração de um espaço de errância: não
ser de nenhum lugar ou amplamente existir numa gravitação que é de todos os lugares”
Carlos Mendes de Sousa, no Posfácio
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A paixão segundo G. H. (1964)

G. H., a protagonista e narradora do romance, despede a sua empregada doméstica e
decide fazer uma limpeza ao quarto. A partir desse enredo aparentemente banal, nasce
uma das cenas mais conhecidas da literatura brasileira: o momento em que G. H. esmaga
e coloca na boca a barata que encontra dentro de um dos armários. Ocorre, então, a saída
da rotina em direção ao selvagem que habita essa mulher, dona de casa e mãe.
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A hora da estrela (1977)
Lançado pouco antes da morte da escritora, em 1977, A hora da estrela é protagonizado
pela solitária Macabéa, que trabalha como datilógrafa no Rio de Janeiro. Clarice está
presente na obra, sob a forma do escritor Rodrigo S. M., que está à espera da morte
e escreve essa história “na hora mesmo em que sou lido”. Desprovida de atrativos,
Macabéa passa as horas vagas ouvindo o rádio e namora o metalúrgico Olímpico,
que acaba por trocá-la por Glória. A protagonista continua sozinha até que um dia,
visita uma cartomante que revela toda a inutilidade da sua vida, mas também prevê o
casamento com um estrangeiro rico.
BMAG 821 JORLv | BPMP 8a 007764

A descoberta do mundo (1984)

Clarice exerceu o jornalismo desde 1941, quando ingressou como repórter na Agência
Nacional. A descoberta do mundo é um livro de crónicas compiladas após sua morte e
escritas para o Jornal do Brasil, nas quais discorre sobre temas variados: acontecimentos
recentes ou quotidianos, as suas angústias e indagações acerca da existência. A sua
coluna foi um espaço de aproximação e diálogo com os leitores, no qual respondia a
cartas e conversava sobre textos anteriores.
BPMP 821[81] LISPd | BPMP 8a 010828
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D INFANTOJUVENIL
Ainda pouco conhecidos do grande público, os livros infantis de Clarice Lispector nasceram das histórias que a
escritora contava aos seus filhos. Têm em comum o amor pelos animais, e baseiam-se em episódios da sua vida, os
coelhos que viviam no quintal de Washington, ou o cão Ulisses, companheiro inseparável nos seus últimos nos de
vida. “Começou com meu filho quando ele tinha seis anos, seis ou cinco anos, me ordenando que escrevesse uma
história para ele. E eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil. Eu disse
que não tinha. Eu tinha inteiramente esquecido daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso
para publicar. Era para o meu filho. Aí lembrei: “Bom, tenho, sim”(...)
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