
Mês de Outubro 

Queria voltar a ser criança, porque os joelhos ralados 
curam bem mais rápido que os corações partidos. 

Clarice Lispector 
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Clarice Lispector 

 “Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu 

devorava os livros”!  

  Eu pensava que livro é como árvore, é 

como bicho: coisa que nasce! 

  Não descobria que era um autor! Lá pelas 

tantas, eu descobri que era um autor!  

  Aí disse: ‘ Eu também quero’.  

 



Em Perto do coração selvagem (p.10)  

 - Papai, inventei uma poesia. 

Pai - Como é o nome? 

Clarice - Eu e o sol. “As galinhas que estão no quintal já comeram duas 
minhocas, mas eu não vi”. 

Pai - Sim? Que é que você e o sol têm a ver com a poesia? 

Clarice - O sol está em cima das minhocas, papai, e eu fiz a poesia e não vi 
as minhocas... Posso inventar outra agora mesmo: “Ó sol, vem brincar 
comigo”. Ou outra maior: 

 



 

Primeiro Livro 

 Em 1944, Clarice publica seu 
primeiro romance, Perto do 
Coração Selvagem, que retrata 
uma visão interiorizada do mundo 
da adolescência e que abriu uma 
nova tendência na literatura 
brasileira. 

 O romance provocou verdadeiro 
espanto na crítica e no público da 
época. Sua narrativa quebra a 
sequência de começo, meio e fim, 
assim como a ordem cronológica, e 
funde a prosa à poesia. 
 

 A obra Perto do Coração 
Selvagem teve calorosa acolhida 
da crítica e, no mesmo ano, 
recebeu o Prêmio Graça Aranha. 
 



Clarice  Lispector Era filha de Pinkouss e Mania 
Lispector, casal de origem judaica que 
fugiu de seu país diante da 
perseguição aos judeus durante a 
Guerra Civil Russa. 
 
Ao chegarem ao Brasil, fixaram 
residência em Maceió, Alagoas, onde 
morava Zaina, irmã de sua mãe. 
Clarice tinha apenas dois meses de 
idade. 

  



CLARICE LISPECTOR 

Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome.  
Nascida Haya Pinkhasovna Lispector, passou a se chamar Clarice. 
 

 

1920 
-Clarice Lispector nasce em Tchetchelnik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro. Seu 
nascimento ocorre durante a viagem de emigração da família em direção à América. 
1925 
- A família muda-se para Recife, Pernambuco, onde Pedro pretende construir uma 
nova vida. A doença de sua mãe, Marieta, que ficou paralítica, faz com que sua irmã 
Elisa se dedique a cuidar de todos e da casa. 
 



CLARICE LISPECTOR 

1930 

-Morre a mãe de Clarice no dia 21 de setembro.  
 

Nessa época, com nove anos, matricula-se no Collegio Hebreo-Idisch-
Brasileiro, onde termina o terceiro ano primário.  
 Seu pai resolve adotar a nacionalidade brasileira. 



 

 
CLARICE LISPECTOR 

         1931 
 

Já escrevia suas historinhas, todas recusadas pelo Diário de 
Pernambuco, que àquela época dedicava uma página às 
composições infantis.  
Isso se devia ao fato de que, ao contrário das outras crianças, 
as histórias de Clarice não tinham enredo e fatos — apenas 
sensações.  
 



CLARICE LISPECTOR 

 1932 
 

 Passa a visitar a livraria do pai de uma amiga. Lê  "Reinações 
de Narizinho", de Monteiro Lobato, que pegou emprestado, 
já que não podia comprá-lo. 
 

1934 
 
- Pedro, pai de Clarice, em Dezembro desse ano, decide 
transferir-se para a cidade do Rio de Janeiro. 
 



CLARICE LISPECTOR 

Quando eu me comunico com criança é fácil 
porque sou muito maternal. 
 Quando me comunico com adulto, na verdade 
estou me comunicando com o mais secreto de 
mim mesma, daí é difícil...  
O adulto é triste e solitário. 
 A criança tem a fantasia muito solta.  
 



Clarice Lispector (1925-1977) 

Sua obra para o público infanto-juvenil é nada ou 
quase nada comentada.  
Muitos leitores até não conhecem esses livros. 
O mistério do coelho pensante, A mulher que 
matou os peixes, A vida íntima de Laura, Quase de 
verdade e Como nasceram as estrelas são os 
títulos que agradam a todas as idades, apesar de 
serem classificados de “literatura infantil”. 
 



 
Entender é sempre limitado. Mas não 

entender pode não ter fronteiras. Sinto 
que sou muito mais completa quando não 

entendo. Não entender, do modo como 
falo, é um dom. Não entender, mas não 

como um simples de espírito.  

CLARICE LISPECTOR 

Não entendo. 
 Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. 



 

 

CLARICE  LISPECTOR 

 

O bom é ser inteligente e não entender.  
É uma benção estranha, como ter loucura sem ser 
doida.  
É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice.  
Só que de vez em quando vem a inquietação: quero 
entender um pouco. Não demais: mas pelo menos 
entender que não entendo." 
 



CLARICE LISPECTOR 

Um Enigma 

Tenho várias caras. Uma é 
quase bonita, outra é quase 
feia.  
Sou um o quê?  
Um quase tudo.  
 



Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios 

que não posso me resignar a seguir um fio só; meu 

enredamento vem de que uma história é feita de várias 

histórias.  

 

Clarice Lispector, Os Desastres de Sofia. In: Felicidade 

Clandestina, 1988, p. 100. 



 

ÚLTIMA PUBLICAÇÃO EM VIDA 
 

 Em 1977 Clarice Lispector escreveu Hora 
da Estrela, sua última obra publicada em 
vida, onde conta a história de Macabéa, 
uma moça do interior em busca de 
sobreviver na cidade grande. 

 A versão cinematográfica desse romance, 
dirigida por Suzana Amaral em 1985, 
conquistou os maiores prêmios do 
festival de cinema de Brasília e deu à atriz 
Marcelia Cartaxo, que fez o papel 
principal, o troféu Urso de Prata em 
Berlim em 1986. 

 Clarice Lispector faleceu no 
Rio de Janeiro, no dia   9 de 
dezembro de 1977, vítima 
de um câncer de ovário, um 
dia antes de seu 
aniversário.    

 Seu corpo foi sepultado no 
cemitério Israelita do 
Caju/RJ. 

 

 



 Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou 
uma amadora e faço questão de continuar sendo amadora. 
Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de 
escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora eu faço 
questão de não ser uma profissional para manter minha liberdade. 

 

Clarice Lispector 

  

(Entrevista concedida ao jornalista Júlio Lerner,  

em 1 de fevereiro de 1977, para o programa 

 “Panorama”, da TV Cultura, de São Paulo.) 

  

 



Carlos Drummond  de  Andrade 

Veio de um mistério 
partiu para outro 
ficamos sem saber a 
essência do mistério 
ou o mistério não era 
essencial. 
Essencial era Clarice 
vagando nele. 
  



 
Dra. Irmã Olga de Sá 

(1928/2020) 
 

    Religiosa, educadora, escritora e 
poeta, é reconhecida pela obra ímpar 
e perene que erigiu na educação 
básica e superior, materializada no 
Instituto Santa Teresa e o atual  
Centro Universitário Teresa D’Ávila, 
que dirigiu até 2014.  

 

Profunda e reconhecida estudiosa da 
obra de Clarice Lispector. 

Cal Olga Arantes Dra. Olga de Sá 



 

Obras de Clarice Lispector 

 Perto do Coração Selvagem, 
romance (1944) 

 O Lustre, romance (1946) 
 A Cidade Sitiada, romance (1949) 
 Alguns Contos, contos (1952) 
 Laços de Família, contos (1960) 
 A Maçã no Escuro, romance (1961) 
 A Paixão Segundo G.H., romance (1961) 
 A Legião Estrangeira, contos e 

crônicas (1964) 
 O Mistério do Coelho Pensante, literatura 

infantil (1967) 
 A Mulher Que Matou os Peixes, literatura 

infantil (1969) 
 

 Uma Aprendizagem ou Livro dos 
Prazeres, romance (1969) 

 Felicidade de Clandestina, contos (1971) 
 Água Viva, romance (1973) 
 Imitação da Rosa, contos (1973) 
 A Via Crucis do Corpo, contos (1974) 
 A Vida Íntima de Laura, literatura 

infantil (1974) 
 A Hora da Estrela, romance (1977) 
 A Bela e a Fera, contos (1978) 

  

  



                   Que tal? 

 Ler um livro de Clarice 
Lispector? 

 

 Leia sem compromisso, no seu 
tempo ...  

 

 Você deve encontrar com 
facilidade, em nossos tempos  
digitais... 

 

 Assistir “A Hora da Estrela”, dirigido 
por Suzana Amaral 

 


