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O ARQUIVO CLARICE LISPECTOR 

 
Emiliano Mastache (UERJ) 

 

O presente texto é resultado da depuração e análise detalhada do arquivo de Clarice 

Lispector que se encontra tanto na Fundação Casa Rui Barbosa quanto no Instituto 

Moreira Salles.  

 O objetivo principal tem sido pôr à prova a seguinte hipótese: na progressão do 

trabalho literário de Clarice Lispector acontece uma radicalização da escritura, e passa 

do que se pode conceber como um “escrevo”, a um “escrevo?”. Isto, de maneira muito 

esquemática, porém, levando em conta que uma hipótese tal, supõe diversos 

desdobramentos.  

Desde já é importantíssimo mencionar que a hipótese tem pelo menos duas 

vertentes ou dimensões. A primeira tem a ver com a literatura em geral; mais 

especificamente com a chamada literatura “moderna”, na medida em que se pode 

afirmar que, ao menos no romance, desde o século XVIII com Sterne e talvez mesmo 

desde O Quixote, a escritura é parte da encenação ou um tópico que vai ganhando cada 

vez mais força ao passo do tempo. Nesse primeiro sentido então, Clarice Lispector, 

digamos, teria retomado a tradição (“escrevo”) e a teria radicalizado (“escrevo?”). 

 Ora, acontece que essa mesma radicalização pode ser pensada ao interior da 

própria obra de Lispector, isto é, não é absurdo imaginar que isso foi o que aconteceu na 

progressão dos seus romances, até o ponto em que a escritura chega a um “escrevo?”, 

particularmente em textos como Água viva e A hora da estrela. 

 Dessa forma, a hipótese abriu a necessidade de consultar o arquivo com o fim de 

buscar fazê-la observável ou determinar se isso é possível e em quais documentos. 
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 O primeiro passo então foi realizar uma depuração atenta de todos aqueles 

documentos em que fosse observável a escrita em geral, não só a sua intensificação. Isto 

é, o trabalho não foi realizado diretamente com os documentos, mas com os registros 

eletrônicos ou as bases de dados de ambos os arquivos. Nesse sentido, deve ser 

salientado que a diferencia entre um e outro arquivo, é muito marcante. Se, no Instituto 

Moreira Salles, a informação é apresentada de maneira clara e com rapidez, já no caso 

da Fundação Casa Rui Barbosa o sistema é lento e confuso. Se o pesquisador não presta 

a atenção devida, não é raro que parte da informação ou diversos documentos fiquem 

ignorados ou desconhecidos. Ademais a quantidade de documentos que resguarda um 

arquivo em comparação com o outro, é também muito marcante.  

 A Fundação Casa Rui Barbosa, segundo o sistema eletrônico de pesquisa, conta 

com 983 registros a respeito da entrada “Clarice Lispector”, enquanto o Instituo Moreira 

Salles conta apenas com 302 documentos perfeitamente classificados e ordenados. 

 Como se pode advertir, no primeiro caso foi necessário, então, um amplo e 

minucioso esforço de distinção e separação desse enorme conjunto de registros.  

 O alvo central foi, como já se assinalou, detectar todos aqueles documentos que 

tivessem uma possível relação com a hipótese, isto é, os documentos em que a escritura, 

digamos, “em andamento” ou “em reflexividade” fosse observável. Se realizou um 

registro por áreas e tipos de documentos de maneira que a totalidade dos mesmos (983) 

pudesse ser ordenada e então articulada com a hipótese. Ora, muito cedo foi necessário 

separar as referências de livros – pouco mais de 500 referências, só na FCRB – e se 

passou à detecção dos documentos de importância para a pesquisa nas referências 

restantes. 

 De maneira resumida, são 76 documentos que têm relação com a hipótese de 

trabalho, na FCRB. Todos eles pertencem a uma categoria chamada “Produção 

intelectual”, estabelecida pela própria FCRB. Até este momento não se sabe o conteúdo 

de tais documentos, porém obviamente fazem pensar que talvez o processo de escrita de 

Clarice Lispector seja observável neles. 

 Por outro lado, existe outra categoria chamada “Documentos suplementares”, 

entre eles destacam, mais 20 documentos. Se esse rubro é importante é porque nos 

registros aparece o seguinte enunciado entre aspas: “datilografado com emendas”, a 

respeito de todos eles; o que permite supor que ali se abre uma área de observação da 

escrita. De igual forma, os 20 documentos serão revisados para determinar se têm 

alguma utilidade em relação com a hipótese.  

788

MUSEU1076
Pencil



3 
 

 Ora, é preciso dizer que toda a correspondência que se encontra no FCRB já foi 

lida e revisada integralmente. Nesse sentido, é importante destacar que há uma série de 

cartas do ano 1969, que Clarice Lispector encaminhou para o seu filho Paulo durante a 

estadia dele nos Estados Unidos, nas quais há pelo menos dois aspectos de suma 

importância para a escrita. 

 O primeiro é que algumas estão datilografadas e outras escritas a mão, mas um 

detalhe curioso é que em todas se abre um jogo entre as duas formas de escrita, porque a 

escritora, no caso de cartas datilografadas não deixava de colocar no final, à mão, 

alguma frase breve de despedida ou simplesmente a expressão “tua mãe”. Ademais, há 

pelos menos duas cartas em que a caligrafia de Clarice Lispector é absolutamente 

descomposta, desalinhada, difícil de ler e desordenada na sua forma, embora não no 

conteúdo. O contrário se oberva numa carta dirigida aos seus sogros no ano de 48, 

enviada para o Brasil desde Europa e datada no dia 19 de outubro de 1948, em que a 

caligrafia é extraordinariamente cuidada, ordenada e até caberia dizer, “bonitinha”. E 

chama a atenção que se faz um uso muito preciso da acentuação, da pontuação e dos 

signos gráficos quase de todo tipo. Porém, há um segundo aspecto que não deixa de ser 

inquietante. 

 É o fato de que a própria Clarice, naquelas cartas dirigidas ao seu filho Paulo, 

trata explicitamente da forma da escrita e faz reparos ou pede desculpas porque sabe e 

reconhece que a sua caligrafia é ruim.  

Em carta de 10 de março de 1969, diz: “Estou sem vontade de escrever a 

máquina e sai uma letra horrível”. Em algum momento até chega a dizer a Paulo que 

está fazendo grandes esforços por melhorar a sua escrita à mão e até celebra alguns 

avanços. Em carta sem data, mas no mesmo contexto das outras, diz: “Meu gafanhoto 

eu deveria escrever a máquina mas estou fazendo exercícios para poder escrever a mão, 

o que nas entrevistas me é muito útil”.
1 E em carta do no mês de junho do mesmo 1969 

diz: “Meu querido, ando normalmente fatigada por excesso de trabalho manual. Esse é 

um dos motivos porque lhe escrevo menos. (Veja como minha letra melhorou).” 

 Já em outras, confessa que não se sente à vontade para escrever, mesmo à 

maquina. Em carta de 7 de maio de 1969, diz a seu filho Paulo: “...vai ser uma luta 

saber quem ganha no seguinte páreo: quem escreve pior a máquina. Acho que vou 

ganhar, pois tem dias então que eu escrevo pedras.” 

                                                             
1
 Lembre-se que a Clarice realizou uma série de entrevistas a artistas, escritores e pessoalidades públicas 

para a revista Manchete. 
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Ora, isto que pode parecer não mais que uma ocorrência do momento, ganhará 

uma enorme transcendência, cinco ou seis anos depois, no último romance publicado 

em vida, A hora da estrela. Com efeito, ali acontece uma inesperada relação entre 

escrever e esculpir, ou mais bem, como os trechos citados nas cartas o mostram, entre 

escrever e o “trabalho manual”. Este ponto será desenvolvido com maior detalhe nos 

próximos meses, mas vale a pena lembrar algum trecho nesse sentido. Por exemplo: “É 

que a esta história falta melodia cantábile. O seu ritmo é as vezes descompassado. E tem 

fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura – fatos são pedras duras e agir 

está me interessando mais do que pensar, de fatos não há como fugir.” (16) 

 Isto é de uma grande transcendência porque abre uma fenda em que é possível 

obervar a Clarice Lispector numa reflexividade a respeito do puro ato de escrever, isto 

é, na dimensão prática e físico-material que supõe a escrita. Claro, isto não permite 

afirmar mecanicamente que a mesma coisa acontecia com a escritura criativa ou 

“literária”, mas mostra, muito ao contrário do que comumente se pode chegar a 

imaginar, que a escrita podia ser sim um empecilho, uma paixão – no sentido de 

“padecimento” –, uma luta e até um aborrecimento. Em outras palavras, essa escrita 

contra a vontade, como feita “por força maior” não pode ser ignorada justamente em 

relação com uma intensificação ou uma radicalização da escritura – como dirá em 

algum momento de A hora da estrela: 

  

Por que escrevo? Antes de tudo porque captei o espírito da língua e assim às vezes a 
forma é que faz conteúdo. Escrevo portanto não por causa da nordestina mas por motivo 
grave de “força maior”, como se diz nos requerimentos oficiais, por “força de lei”. (1998: 
18) 
 

Contudo, essa escrita visualmente desalinhada e desordenada nas cartas ao seu filho 

Paulo, deve ser reavaliada em função do acidente que a escritora sofreu no seu 

apartamento em 1966. Um incêndio que, como bem é sabido, lhe feriu grandemente a 

mão direita – com a que escrevia – e que a deixou com grandes consequências que 

dificultaram a escrita os seguintes anos. Isto provocou que Clarice Lispector procurasse 

uma assistente que a ajudasse a ordenar e datilografar muitos dos seus escritos.2 

 Ora, se isto foi mesmo dessa forma, é necessário considerá-lo precisamente em 

relação à hipótese apresentada, pois uma intensificação da escrita pode ter, em parte, 

                                                             
2
 Na mesma carta já mencionada com data de junho de 1969, a escritora diz: “Arranjei uma secretaria 

para bater a maquina as minhas coisas.” Tudo parece indicar que essa secretaria era Olga Borelli. 
Repare-se que o ato de datilografar era para a escritora, nesse momento, também um incômodo.  
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explicação na impossibilidade de escrever, seja à máquina ou à mão. Em outras 

palavras, a prolixidade que Clarice Lispector desenvolveu nas primeiras duas décadas 

desde que publicou o seu primeiro romance, e que chegou ao máximo com as 400 

páginas de A maçã no escuro, provavelmente teria continuado se o acidente não tivesse 

ocorrido.  

 Mas tudo isto merece uma reflexão mais profunda, porque não é possível ignorar 

que a escritora teve uma continuidade a respeito das crônicas e dos contos. E, por outro 

lado, é necessário lembrar que depois de A maçã no escuro, publicado em 1961, os 

seguintes romances são A paixão segundo G. H., em 1964, e Uma aprendizagem ou o 

livro dos prazeres, em 1969. Ambos os romances muito mais próximos na forma e na 

extensão aos últimos três: Água viva, A hora da estrela e o romance póstumo, Um sopro 

de vida. 

 Nesse sentido é preciso lembrar que Clarice Lispector acostumava trabalhar sob 

o “método” de copiar uma e outra vez os seus romances, procurando fazer correções, 

acrescentar coisas ou até reescrever trechos. Ao menos isso é o que afirma uma das mais 

importantes biógrafas da escritora, Nadia Batella Gotlib, ao assinalar que: 

  

“O ano [1948] se abre com uma grande novidade: em carta a Bluma [...] a escritora 
comunica estar esperando seu primeiro filho. Enquanto trabalhava para pôr o ponto final 
em seu terceiro romance que lhe custara os últimos três anos, tendo sido “copiado” pela 
autora mais de 20 vezes, método que usava ao elaborar um livro...” (site do IMS) 
 

 

Porém, é muito mais importante a confirmação desse “método” pela própria Lispector, 

mas não a respeito de A cidade sitiada – seu terceiro romance – se não a respeito do 

quarto, A maçã no escuro. Em carta de 7 de maio de 1956, diz a Fernando Sabino: 

“Estou copiando o meu romance por assim dizer, terminado” (2011: 121), precisamente 

como uma espécie de última versão-revisão. 

 Além disso, é de grande importância destacar algo que pode passar 

desapercebido. É o fato de que copiar um escrito, à mão ou à máquina, era possível 

graças aos meios técnicos da época. Em outras palavras, se tinham dois objetos 

materiais, isto é, duas folhas, uma junto com a outra, e podiam então ser olhadas 

simultaneamente, e por isso corrigidas e rescritas. Na atualidade, com o computador, 

isto tem mudado de maneira radical. Sim, ainda é possível copiar no processador de 

textos um texto que está em papel, mas é preciso reconhecer que hoje poucas pessoas o 
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fazem ou o fariam, na medida em que isso requer que o texto esteja impresso e na 

medida em que atualmente é possível já prescindir do papel. Esta mudança é muito mais 

transcendente do que se quer pensar, e o é, simples e rápido, porque precisamente 

desmaterializa a escritura ou a faz prescindir do mais importante suporte material que a 

escritura já teve em toda a sua história: o papel. Dessa forma, é preciso repensar as 

“técnicas” de escrita exercidas por Clarice Lispector e as possibilidades e 

impossibilidades que produziam, mas sobretudo, as implicações que tinham justamente 

para um “escrevo” radicalizado na forma “escrevo?” 

 Por outro lado, é preciso reavaliar a questão da dificuldade física para escrever 

em relação à intensificação da escrita em outro sentido. 

 Ou seja, é possível conceber precisamente essa dificuldade, a partir do acidente 

sofrido por Clarice Lispector, como um dos detonantes da radicalização da escrita, 

apenas pelo simples fato de que estender-se ao escrever seguramente acrescentaria as 

moléstias e as dores. Mas, ao mesmo tempo, é preciso salientar que uma circunstância 

como essa necessariamente recolocava o ato mesmo de escrever, quer dizer, tinha que 

ser visto, pensado e vivido de outra forma. Se isto foi assim, a mão ferida que se 

recusava a escrever, bem pôde criar uma tensão ao contrário do que ditava a vontade. 

Ou para dizê-lo de outro modo, o conflito que acontecia entre a mão e a vontade talvez 

chegou a concretizar-se precisamente na forma: “escrevo?”. 

 Seja como for, não é pertinente ignorar a dimensão física e sensível e depois, 

emocional, que isto poderia gerar justamente em uma escritora como Clarice Lispector. 

 

Outras cartas  

 

Como é lógico, na correspondência com o amigo, Fernando Sabino, existe uma grande 

quantidade de alusões e referências explícitas à escrita, tanto a respeito das dificuldades 

que em diversos momentos ia achando a escritora, quanto em forma de comentários 

feitos ao acaso. Por exemplo, em carta de 1946, Clarice diz: 

 

Interrompi mesmo o trabalho, minha impressão é de que é para sempre. 
 Que coisa está me acontecendo não sei dizer. Já me perdi em tantos pensamentos que se 
afinal eu pudesse fazer uma confissão que salvasse tudo, não saberia fazer. Era preciso 
que alguém desse as primeiras palavras ou todas pra mim. (2011: 35) 
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O que não é estranho, se uma anedota na forma de lembrança, que contará para Sabino 

em carta de agosto de 1946, se lê com atenção. A escritora diz: 

 

Você sabe, quando eu queria entrar na Faculdade, papai não queria e eu soube que ele 
tinha dito à minha irmã que não queria porque tinha medo que eu terminasse pensando 
demais e me exaltando. Não foi a Faculdade evidentemente que me deixou assim. Mas 
agora compreendo tanto o que ele queria dizer. Uma vez ele disse: se eu escrevesse, 
escreveria um livro sobre um homem que viu que se tinha perdido. (2011: 50) 
 

  

É por isso que não poucos comentários desse tipo podem parecer irrelevantes ou 

menores, mas é preciso tomar com cuidado cada um deles. É o caso, por exemplo, do 

seguinte comentário. Clarice diz: 

 

Depois fui no dia 4 de janeiro a Paris e voltei no dia 4 de fevereiro. Queria escrever de lá, 
contando as impressões bem frescas, mas caí na bobagem de querer juntar mais 
impressões ainda, e acontece de novo que só posso resumir ou tomar um ar detestável de 
descrição, que não seria detestável se eu soubesse descrever. (2011: 74) 
 

 

Isso que parece um simples comentário do seu quotidiano, no final ganha uma dimensão 

precisamente escritural inesperada. Enfim, se trechos como esse são lidos simplesmente 

como parte de uma carta, isto é, feitos ao acaso, se pode perder o que tem a ver 

precisamente com a escritura. Nesse sentido, lembre-se que o Lukács escreveu um 

estudo que exatamente se chama “Narra ou Descrever?”, que tem uma profunda relação 

como o que aqui se tem nomeado uma radicalização da escritura. Confrontem-se as 

palavras de Lispector com o seguinte trecho de Lukács: 

 

Em uma narração é lógico que se fale apenas daqueles aspectos de uma coisa que são 
importantes para as funções que a coisa assume no ato humano concreto em que figura. 
Todas as coisas apresentam em si mesmas uma infinidade de qualidades. Se o escritor que 
se limita a descrever aquilo que vai observando tem a ambição de reproduzir de modo 
completo a presença objetiva da coisa, dois caminhos lhe estão ao alcance: 1) ou renuncia 
de todo a qualquer princípio seletivo e se dedica ao trabalho de Sísifo de exprimir em 
palavras um número infinito de qualidades; 2) ou, então, da preferência aos aspectos mais 
espontaneamente adaptados à descrição, porém mais superficiais da cosia. 
 De qualquer modo, o fato de se perder a ligação (própria da narração) entre as coisas e a 
função que elas assumem em concretos acontecimentos humanos implica na perda de 
significação artística das coisas. (70-71) 
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Não esquecemos que Lispector, nessa carta, está falando do seu quotidiano e não de 

questões literárias. Porém, o reconhecimento de que não sabia descrever, sem dúvida é 

de grande importância precisamente pelas consequências que tem em relação com a 

escrita literária. 

Ora, essa complexa questão será trabalhada assim que se termine a revisão dos 

documentos nos arquivos. Por enquanto, continuamos a reportar o que tem a ver com o 

arquivo. 

 Retomando o fio: Assim como já foi lida toda a correspondência que se encontra 

na FCRB, igualmente foram já revisadas as rubricas restantes. 

 Nesse sentido, há uma pasta na qual se reúne uma grande diversidade de folhas 

escritas por Clarice Lispector. Leva, por isso, o nome de “Notas”. Entre esses 

documentos, vários chamam a atenção. Por um lado, há pelo menos quatro esboços de 

narrações; os chamamos dessa forma porque são histórias sem terminar e merecem ser 

analisados com detalhe. Em segundo lugar, aparece também a comparação de trechos 

que a própria Lispector fez da tradução francesa de Perto do Coração Selvagem, mesma 

que a deixou muito inconformada pelas inexatidões e erros maiúsculos que foram 

cometidos. Por outro lado, há varias folhas em que aparecem trechos tanto de dois 

contos quanto de Água viva. De maneira que são documentos privilegiados para a 

observação da escrita. Finalmente, existe um pequeno caderno de notas a lápis que 

ainda não foi lido, mas que também contem trechos do que parecem ser textos literários. 

Todo esse material será revisado em relação à hipótese. 

 Finalmente, serão deixados para pesquisas posteriores todas aquelas rubricas que 

tem a ver com artigos críticos sobre a obra da escritora e que ela mesma foi recopilando 

ao passo do tempo, sejam artigos de jornal ou artigos feitos por terceiros. 

 Tem-se então um total de 96 documentos a consultar nos próximos meses, aos 

quais devem acrescentar-se os 5 manuscritos que resguarda o acervo do IMS. Os aquis 

são: versão manuscrita de Água viva, de A bela e a fera, de Um sopro de vida e de A 

hora da estrela. Mais um caderno de anotações de viagem dos anos 40. Sem esquecer, 

claro, o outro caderno de notas que se encontra na FCRB. 

 Sempre tendo presente a hipótese: a radicalização da escritura: 

 “Escrevo?”... 
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