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RESUMO 

 

Em Cartas perto do coração, Clarice Lispector e Fernando Sabino elegem a 

literatura como tema principal para discutirem. Em meio a conversas do cotidiano, os 

amigos pensam seus projetos literários, comentam leituras, falam sobre a recepção de 

alguns de seus textos e apresentam obras que estão escrevendo naquele momento. Com 

isso, a carta se torna uma possibilidade de estar perto do amigo distante, bem como de 

exercitar o pensamento crítico e literário, oferecendo-se a um diálogo sincero, a um 

cúmplice e leitor especializado. Ao se propor a leitura dessa correspondência como 

material paratextual, é possível apreender, nas cartas, importantes tópicos para a 

compreensão do processo de criação de Clarice Lispector. Principalmente, em relação 

ao seu modo de narrar por excelência: questionando-se, indagando-se. É em A hora da 

estrela que a narração consciente alcança o ápice, uma vez que é mola propulsora da 

própria narrativa. Os caminhos literários percorridos por Clarice Lispector estão 

esboçados nas cartas perto do coração, nas quais acompanhamos suas dúvidas e 

inquietações, quanto à literatura e quanto ao desconhecido e arriscado futuro de um 

escritor.      

 

 

Palavras-chave: Clarice Lispector, Fernando Sabino, correspondência. 
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ABSTRACT 

   

In Cartas perto do coração, Clarice Lispector and Fernando Sabino elect the 

literature as the subject to discuss. In the midst of everyday conversation, friends think 

about their literary plans, comment readings, talk about the reception of some of their 

texts and present works that have been writted. Thus, the letter becomes an opportunity 

to be closest to the distant friend, and to exercise critical and literary thought, offering a 

sincere dialogue, an accomplice and a specialized reader. When proposing the reading 

of this correspondence as paratextual material, it is possible to get, in the letters, 

important topics for understanding Clarice Lispector’s process of creating. Especially in 

relation to her excellence way of telling: questioning and asking himself. In A hora da 

estrela conscious narration reaches the top, since it is the driving force of the narrative 

itself. The literary paths traveled by Clarice Lispector are outlined in cartas perto do 

coração in which we follow her literary doubts and concerns, because the future of a 

writer is risky and unknown. 

 

Key-words: Clarice Lispector, Fernando Sabino, correspondence.   
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INTRODUÇÃO   

 

Continuo inteiramente entusiasmada e verdadeiramente grata 

por coisas que você diz e que me inspiram muito. 

(SABINO, 2003:8, p.79 – Carta de Clarice Lispector, Berna, 8-
2-1947) 

 

Quem inicia uma correspondência parte em busca de um confidente com quem 

possa dialogar livremente. Como em um jogo de espelhos, lança um olhar que alcança o 

correspondente e volta para si, pois o traço da mão amiga torna o remetente presente, 

durante a leitura da carta, e o olhar dirigido ao destinatário objetiva a vontade de se 

mostrar. A personalidade exposta se direciona a um leitor escolhido, atinge a meta de 

vencer a distância, pois a carta proporciona o diálogo entre dois sujeitos apartados e 

ávidos em se aproximarem. Se a presença física não é possível, a missiva a substitui. 

Uma correspondência se sustenta pelo desejo de proximidade, pela afinidade e pela 

troca mútua. Nela, encontram-se assuntos e pensamentos diversificados, em que o 

missivista expõe suas ideias a fim de que a conversa não se encerre.  

Escrita e lida, a princípio, no espaço acolhedor da intimidade, a carta está 

condicionada à data e ao local subescritos, e à necessidade de identificação entre os 
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correspondentes, pois, somente a partir da comunhão de ideias, as temáticas ora se 

mantêm, ora se desfazem. Deixa-se entrever algo de quem envia a missiva e de quem a 

recebe, convocando a presença viva do remetente e do destinatário, em uma escrita não 

somente do eu, mas, sobretudo, do si. Como terreno híbrido e múltiplo, a carta abarca 

temáticas do dia a dia, inseridas em um contexto referencial e noticioso, e, também, 

torna-se propícia a reflexões que podem alcançar o viés estético, uma vez que a ação de 

“pôr em comum participa do mecanismo íntimo, embrionário e pungente da literatura.” 

(ROCHA, 1965, p.13).  

Quando a intimidade das cartas ganha o espaço público, cabe ao editor organizá-

las de modo que a relevância do material seja destacada. Observa-se esse princípio na 

organização do livro Cartas perto do coração (2003), publicado por Fernando Sabino 

em 2001. A obra contempla as 50 cartas trocadas entre o escritor e Clarice Lispector, 

além da entrevista feita a ele para a revista Manchete, na coluna Diálogos Possíveis com 

Clarice Lispector, em 1968. A correspondência cobre os anos de 1946 – 1969, 

observados os devidos intervalos, 1948-1952 e 1960-1968, em que os missivistas 

estavam no Rio de Janeiro. Ao longo dos vinte três anos, variados foram os endereços 

inscritos: o primeiro conjunto abarca as cartas do final da década de 1940 em que 

Clarice se encontrava em Berna (Suíça) e Fernando Sabino em Nova Iorque (Estados 

Unidos). No segundo conjunto, as cartas de Clarice partem de Washington (Estados 

Unidos) e as de Sabino do Rio de Janeiro.   

Como correspondente, editor e organizador do livro, Fernando Sabino mostrou 

preocupação com a disposição tipográfica dos textos, escolhendo para as cartas de 

Clarice Lispector a fonte itálico e, para as suas, a fonte normal, o que ajuda o leitor a 

identificar o remetente no decorrer da interpretação, podendo, se quiser, ler 

separadamente cada uma delas. Do mesmo modo, estão os trechos selecionados para 
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integrarem as orelhas do livro: os da capa são textos de Sabino; os da contracapa, de 

Clarice. Eles antecipam a literatura como o assunto principal da correspondência. Em 

meio a conversas pessoais, os escritores vão revelando inseguranças e dúvidas, pedindo 

conselhos, sugerindo ideias, solicitando a leitura crítica do outro, durante a elaboração 

de uma obra, e mesmo depois da conclusão. Juntos, pensam a criação literária, a 

formação de um artista e o destino incerto de quem escolhe ser um escritor.   

Na composição de Cartas perto do coração, há, também, uma pequena 

bibliografia sobre os dois missivistas. Como epígrafe, foi escolhida uma frase de Rubem 

Braga, amigo comum, que aparece em algumas cartas - “Ultimamente tem passado 

muitos anos.”, sem que a fonte seja comentada pelos correspondentes
1
. Depreende-se do 

trecho o sentimento de algo que passou rapidamente e se perdeu no tempo, escapando 

sem que se notasse. A melancolia se abre à interpretação, carregada pela saudade de 

algo essencial e não aproveitado. 

Em carta de 6-5-1946, p.13, Sabino buscou a frase de Braga para ilustrar a 

vivência no Rio de Janeiro, afogado em um carnaval particular. Desmotivado para 

promover uma mudança em sua vida pessoal, aguardava o sinal dos tempos. A ida para 

Nova Iorque foi justamente a tentativa de fugir do cotidiano que ele não desejava mais. 

Quando a utiliza novamente, em carta de 30-3-1955, Rio de Janeiro, p. 126, demonstra 

o estado de espírito anterior à leitura dos originais dos contos A imitação da rosa, A 

mensagem, Amor, Devaneio e embriaguez de uma rapariga, Feliz Aniversário, Os 

obedientes e Tentação, que Clarice enviara para serem publicados por Simeão Leal. Em 

                                                             

1 Em um trabalho de pesquisa, descobriu-se que essa expressão está presente na crônica A companhia dos 

amigos, em 200 crônicas escolhidas (2011), em que Rubem Braga comenta a passagem de ano em casa 

de Vinícius de Moraes, junto aos companheiros.  
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uma fala entusiasmada, o escritor avalia os contos como uma obra-prima que dizem o 

indizível, como algo que somente ela poderia escrever. 

No ano seguinte, em carta de 21-9-1956, Washington, p.140, Clarice retomava a 

expressão a fim de mostrar-se a Sabino. Comentava a preguiça diante da possibilidade 

de ter de reescrever A maçã no escuro (1961) _ ainda intitulado A veia no pulso _ sobre 

o qual, segundo o amigo, deveria cortar a primeira pessoa e retirar o prefácio. Alterar a 

estrutura do livro faria com que tivesse que se colocar novamente no clima de exaltação 

e de sofrimento, que a escrita inicial tinha lhe proporcionado. No entanto, mais do que 

preguiça, o que a escritora revelava era a exaustão de sentimentos necessários a essa 

tarefa e à vida. De modo geral, faltava-lhe ânimo para se empenhar.  

Passo a passo, o responsável pela organização da obra direciona o olhar do 

leitor, despertando sentimentos que podem nortear a leitura de uma correspondência 

situada afetuosamente perto do coração. Os cuidados do organizador são igualmente 

notados em um pequeno texto de sua autoria, localizado imediatamente antes da 

primeira carta, em que fala da amizade com Clarice Lispector. Nessa espécie de 

prefácio, o autor traz trechos de O tabuleiro de damas (1988), sua autobiografia, para 

dar conta da curta convivência que tiveram, durante o ano de 1946, na rápida passagem 

da romancista pelo Brasil, para divulgar O lustre (1945), recém publicado. 

O primeiro contato entre os dois deu-se quando Clarice, no desejo de conhecê-

lo, enviou-lhe um exemplar do primeiro romance, Perto do coração selvagem (1943), 

em janeiro de 1944, com uma dedicatória, que ele reproduziu na página 6 do livro das 

cartas: “A Fernando Tavares Sabino, homenagem sincera de Clarice Lispector”. Logo 

depois, por intermédio de Rubem Braga, que a conheceu em Nápoles, eles se 

encontraram. A partir daí, sucedeu-se a convivência diária, fruto da afinidade pessoal e 
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literária que os unia. No mesmo ano, Sabino mudou-se para Nova Iorque para trabalhar 

no Escritório Comercial do Brasil e a escritora retornou à Europa para residir em Berna,  

onde permaneceu até 1949. Com as viagens, iniciou-se a troca de cartas que parece, a 

princípio, ter como objetivo vencer a saudade no desejo de trazer o novo amigo para 

perto de si, para percorrerem, juntos, a vereda que começavam a cruzar.  

No conjunto, as cartas se destacam, inclusive, pela regularidade. São constantes 

os pedidos para que o amigo não deixe de escrever e não tarde em mandar notícias. 

Ambos se comportam ternamente, estão prontos a ressaltar o valor da amizade e 

expressar a admiração que sentem um pelo trabalho do outro, elos que permitem 

encontrar, no correspondente, a força revigoradora da literatura. Seguindo esse caminho, 

as missivas de Clarice Lispector e Fernando Sabino se assemelham a um laboratório de 

criação, em que se experimentam como escritores. A publicação da correspondência 

traz à luz um forte material literário, mostrando os interlocutores dispostos a discutirem 

suas propostas estéticas e planos para o futuro. 

Afastando-se de pretensões decifratórias e unívocas de aspectos biográficos 

sobre Clarice, essa dissertação visa ao estudo de Cartas perto do coração como lugar de 

exercício e sustentação do pensamento crítico e literário de Clarice Lispector, uma vez 

que tópicos importantes para a compreensão de seu processo de criação estão 

contemplados nessas cartas. O primeiro capítulo propõe uma reflexão sobre o gênero
2
 

carta, baseada em uma leitura paratextual do material, em que a análise do processo de 

enunciação permite considerar relações extraverbais, como: a função responsiva, o 

elemento expressivo, a afetividade e o estilo dos correspondentes. Torna-se 

                                                             

2 Para utilização do termo gênero, articulado à carta, toma-se a interpretação de Mikhail Bakhtin (2010), 

p.262: “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.”  
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indispensável, também, examinar com atenção a estruturação interna do livro de cartas, 

já que os elementos paratextuais (dentro de um gênero já circundante), contribuem para 

interpretação do conjunto.   

Já se busca, desde o início, os traços da poética clariceana, seguindo um 

percurso que se inicia na troca de cartas, atravessa as questões tematizadas e deságua no 

plano da ficção. Caminho traçado com a consciência de que se observam dois planos 

discursivos diferentes: carta e ficção. Quando Clarice Lispector escreve de Berna, em 

19-6-1946, p.22, comentando a dificuldade de começar a trabalhar, Fernando Sabino, 

em 6-7-1946, p.27-28, responde aconselhando-a que o principal é descobrir o que o 

livro será, sendo ele um protesto, uma tristeza, uma vida ou o que for. E, para dar 

continuidade à escrita, é preciso escrever uma história sobre um personagem que.... Em 

14-8-1946, p.54, Clarice noticia que escreveu a história de um crime e de um homem 

que não queria ser punido. Tempos depois, foi publicada como O crime do professor de 

matemática, em Laços de família (1960). 

Destaca-se a possibilidade de apreender Clarice Lispector e Fernando Sabino 

através das cartas, ressaltando e contextualizando o encontro epistolar de duas 

personalidades literárias, que, diferentemente, deixaram suas marcas na Literatura 

Brasileira. Ao publicar Perto do coração selvagem, Clarice recebeu comentários em que 

era apontada como uma romancista promissora. Os críticos destacavam a peculiaridade 

da linguagem, porém, percebiam que as personagens apenas brilhavam, em meio a um 

enredo insólito.  

Ilustrando esse ponto, vinha Álvaro Lins, em 2-1944, com o artigo A experiência 

incompleta: Clarisse (sic) Lispector (LINS, 1963, p.190), que situava Perto do coração 

selvagem dentro da categoria literatura feminina. Reconhecia a originalidade do 
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romance no Brasil, mas não na literatura universal, uma vez que percebia, na escrita da 

ficcionista, uma nítida influência de James Joyce e de Virgínia Woolf. Na análise do 

romance feminino e lírico, ele ressaltava a impressão de que a estrutura não estava 

completa e acabada como obra de ficção, faltava-lhe experiência vital, consequência, 

dizia ele, da pouca idade da escritora ou da ausência de intuição necessária a um 

romancista abalizado, que saberia perceber, instintivamente, uma narrativa plena. 

O poder inventivo da linguagem clariceana foi, também, reconhecido pelo 

crítico paulista Sérgio Milliet, em artigo publicado em 27-8-1949, posteriormente 

integrado ao seu Diário Crítico (1951-52). Ele considerava as personagens, Joana e 

Virgínia, um desdobramento da própria Clarice, o que se configurava uma falha na 

construção do romance. Por isso, sugeriu que a escritora deixasse o gênero narrativo e 

principiasse na prosa poética, podendo misturar sua subjetividade a dos personagens. De 

outra forma, a crítica de Antonio Candido veio no artigo Língua, Pensamento, 

Literatura, de 1944, intitulado de duas formas variadas em publicações subsequentes: No 

raiar de Clarice Lispector / Uma tentativa de renovação. Candido percebia Clarice 

Lispector como a escritora que, tão quanto Oswald (Memórias sentimentais de João 

Miramar) e Mário de Andrade (Macunaíma), pensava a matéria verbal, contrariando o 

conformismo estético que as duas décadas anteriores vinham demonstrando, com 

exceção de algumas tentativas, não intituladas, de Graciliano Ramos, e de O amanuense 

Belmiro (1937), de Ciro dos Anjos. 

Por outro lado, o livro de estreia de Fernando Sabino, Os grilos não cantam mais 

(1941), reunindo os primeiros contos, apesar de ter sido bem recebido pela crítica, foi 

considerado um livro sem grandes novidades. O valor maior, para ele, naquele 

momento, foi a carta que recebeu de Mário de Andrade, no ano seguinte, demonstrando 

interesse pelo escritor jovem e dono de uma imaginação rica. Ao longo da 
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correspondência, de 1942 a 1945, reunida no livro Cartas a um jovem escritor e suas 

respostas (2003) aparecem as lições, questões suscitadas pelos missivistas, que, ora 

direta, ora indiretamente, são repassadas por Sabino nas cartas para Clarice.  

A partir das missivas trocadas com Fernando Sabino, percebe-se que Mário de 

Andrade dedicou-se à formação do escritor iniciante, revelando que, para ele, a 

literatura é sempre uma tarefa de risco, que requer trabalho e muita persistência, 

sobretudo, insatisfação, pois o artista nunca deve conformar-se com a qualidade do que 

faz, utilizando a desculpa da espontaneidade. O segundo capítulo da dissertação oferece, 

então, um diálogo entre os dois conjuntos de cartas, mormente, entre Fernando Sabino, 

Mário de Andrade e Clarice Lispector. Como amigo e leitor especializado, Sabino 

percebe que a escrita de Clarice tem algo de visceral e assume o compromisso de 

dialogar com ela sobre sua singular força de expressão. A ideia se reflete nas 

recomendações, incentivos e conselhos, que se tornam consideráveis para o 

desenvolvimento da poética inovadora, perseguida pela romancista. Assim como Mário 

acompanha a escrita de A marca (1941), Sabino participa ativamente da recomposição 

de A maçã no escuro.  

Clarice e Sabino discutem, juntos, A maçã no escuro e O encontro marcado 

(1956). Comentam a caracterização de romance de geração atribuída ao livro do 

escritor mineiro e debatem sobre o quarto romance da escritora, ainda sem título 

definido, que a preocupava por três questões principais: a necessidade ou não do 

prefácio, o tom conceituoso e o uso da primeira pessoa do singular. Observa-se a 

criação sendo posta à prova, em um diálogo contundente. As expressões de amizade 

adquirem caráter pedagógico, em que o remetente preocupa-se com o interlocutor e 

questiona sua escrita, sem abandonar os livros que estavam sendo publicados, atitude 

que garante às cartas uma dimensão crítica e autorreflexiva.    
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Continuando o percurso carta – lição – ficção, o terceiro capítulo da dissertação 

propõe a apreensão de um processo de encenação na narrativa claricena, pautado em 

uma narração consciente, que se contempla enquanto se produz, questionando como, 

por quê e o quê escrever. A partir, principalmente, dos apontamentos suscitados nas 

cartas, percebe-se A hora da estrela (1977) como a obra em que a autora, diante do 

leitor, traveste-se no narrador Rodrigo S.M para contar a história de Macabéa e, 

sobretudo, pensar a construção da narrativa.  

Se, nas cartas, Clarice admite como problema a sua forte presença dentro de A 

maçã no escuro, em A hora da estrela ela deixa a critério do leitor avaliar essa questão a 

partir da afirmação do autor de sua função autoral e dos pontos de contato que se podem 

observar entre a autora Clarice Lispector, o narrador e personagem Rodrigo S.M e a 

personagem datilógrafa Macabéa, como a infância no Nordeste e o exercício da escrita. 

No jogo de máscaras identitárias, a escrita assume o protagonismo da narrativa e 

percorre um caminho de equilíbrio precário entre a realidade e a linguagem que a quer 

nomear, entre o amor e o repúdio do narrador pela personagem, entre o desejo de se 

aproximar e de se afastar da nordestina.        

Rodrigo S.M desempenha o papel do artista no mundo, vivendo o dilema da 

criação, de como dizer e o quê silenciar, encarando o exercício da arte como obrigação 

moral e entrega absoluta. O narrador avalia sua narrativa como um grito de horror à 

vida, o grito que Macabéa não sabe ou não pode dar, mas, ao mesmo tempo, põe-se em 

disputa com a nordestina, ao se considerar o mais importante personagem do relato. 

Instaurado o paradoxo no discurso de Rodrigo S.M, ele traça um movimento simulado, 

conceito discutido nas cartas, em que “procura ajudar-se a si mesmo apenas, e usa todos 

os caminhos, inclusive os indiretos, de cinco ou seis destinos que a gente pode tocar 

com as mãos.” (Nova Iorque, 3-8-1946, p.44). A discussão sobre os possíveis 
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significados do título do romance de Fernando Sabino, Os movimentos simulados 

(2004), em gestação, parece ser um dos pontos de sustentação para a construção do 

pensamento de Rodrigo S.M, que percebe, na escrita disfarçada de caridade à jovem 

pobre e solitária, a possibilidade de se defender dela, que o acusa. 

A análise proposta pela dissertação baseia-se, pois, em uma leitura que relaciona 

carta e literatura, da qual se pode depreender, a partir de perspectivas sedimentadas no 

diálogo de Clarice Lispector com Fernando Sabino, A hora da estrela como a 

oportunidade que Clarice cria para ser, ao mesmo tempo, personagem e autora, ao 

inventar S.M., narrador, personagem e autor às voltas com a ficção. Em contrapartida às 

reminiscências de uma crítica que, em um primeiro momento, interpretou a obra 

clariceana como simples transposição de vida e personalidade da escritora, Cartas perto 

do coração reafirma a eminência da consciência poética no trabalho de encenação, 

postura de uma escritora equilibrista, caminhando na corda bamba, dividida entre a 

necessidade imperiosa de ser bem sucedida na carreira e a dor, o prazer e a dificuldade 

de escrever, indecisa quanto a fazer uma arte testemunho de si ou engajada, em resposta 

aos anseios sociais.   
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1. CARTAS PERTO DO CORAÇÃO 

 

 Você poderia me escrever hoje ou amanhã, uma carta 
qualquer, mas carta. 

(SABINO, 2003:8, p.105 – Carta de Clarice Lispector, 

Washington, 30-8-1953) 

  

 

No subsolo da escrita ficcional, vigoram as discussões sobre o processo de 

criação. Desenterrar esse material significa ampliar o espaço de alcance de uma obra, 

desvelando-se além do texto final. O exame apenas é possível ao considerar o paratexto 

um processo de enunciação em que são levadas em deferência questões que ultrapassam 

a análise do enunciado. Colocam-se em vista a situação comunicativa e a natureza dos 

interlocutores, principalmente, quando há, como na carta, a presença de um leitor real, 

escolhido, que influi na comunicação, alterando forma e conteúdo.  

 Sendo o paratexto “aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe 

como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público” (GENETTE, 2009, p.9), 
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sugere-se um movimento que analisa a correspondência como um material que circunda 

a criação literária, situando-se no exterior do livro de ficção. Destacando-se como fator 

de extrema importância a relação entre os interlocutores e o caráter confidencial, a carta 

é considerada um epitexto privado. A escrita atua tanto no remetente, quanto no 

destinatário, já que é possível definir com precisão para quem se está escrevendo e, 

assim, selecionar os assuntos de maior relevância, bem como decidir de que forma 

mostrar-se a este de quem se busca atenção.  

 Em meio à identificação da confluência dos olhares dos correspondentes, Clarice 

Lispector e Fernando Sabino, propõe-se que a leitura paratextual de Cartas perto do 

coração é uma forma de contextualizar a publicação da coletânea e de reafirmar sua 

importância na análise do processo ficcional de Clarice Lispector. Examinar de que 

maneira Fernando Sabino disponibiliza as cartas e o caráter persuasivo da organização 

ratifica, também, o direcionamento do estudo voltado a uma leitura que apreende essa 

correspondência como material que possibilitava a Clarice Lispector exercitar-se como 

escritora.   

   

1.1 OLHARES POSSÍVEIS SOBRE UM TEXTO OBLÍQUO  

  

Como epitexto privado, a carta oferece múltiplas possibilidades de leitura que 

ultrapassam a primeira e inerente função do gênero de estabelecer comunicação. Tendo, 

em perspectiva, a correspondência de escritores, simples relatos do cotidiano tendem a 

ganhar valorização estética, uma vez que a narrativa epistolar pode revelar a 

interpretação do mundo pelo artista, presente na obra de ficção. Por natureza, a carta 

pertence a uma zona de transição e de transação, em que dialogam vida e literatura. 
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Clarice Lispector, no início da carta de 22-1-1953, p.94, já em Washington, informa que 

seu filho mais novo, Paulo, havia nascido há pouco. Ao falar da nova rotina, termina por 

descrever a nurse que contratara: “tem uma voz linda e é gorda, grande – ela costumava 

cantar em igrejas. Ela é a pessoa mais macia que já conheci, vive sorrindo. (...) vou 

pedir para ela cantar, o que desde já me dá saudade do dia em que ela for embora.”. 

No texto epistolar, Clarice descreve com insistência as figuras femininas que a 

cercam, procedimento que transborda para o texto literário e que se torna uma viga de 

sustentação de toda obra, caracterizada pela sobreposição de mulheres protagonistas, 

somente rompida pelo personagem Martim, de A maçã no escuro, ou por Rodrigo S.M, 

em A hora da estrela, já que ele mesmo se considera o protagonista. É assim que a 

escritora se coloca em cena com figuras que cruzam o seu caminho, revelando o encanto 

que elas lhe provocam:  

 

E enquanto isso, conheci frau Hulda Pulfer. É a concierge daqui 

que faz a cozinha e a arrumação da casa e lava a roupa. Hulda é com h 

aspirado. Então nos primeiros dias eu ficava boba com minha sorte de 

conhecer de perto frau Pulfer. Sonhava com ela e só faltava acompanhá-

la pelo apartamento para não perdê-la de vista. Um dia desses eu estava 

lavando um lenço e tive a seguinte visão: Hulda Pulfer chegara perto de 

mim – me olhou, balançou a cabeça, se encostou numa porta. Então 

fiquei envergonhada e me interrompi com as mãos molhadas. (Berna, 27-

7-1946, p.36). 

  

O contato com as personalidades femininas, mulheres de posições sociais 

diferentes da dela, parece fascinante e enriquecedor para Clarice, por isso, a sorte de tê-

la por perto e o medo de perdê-la. Frau Pulfer aparece cerceada por uma áurea mística, 

participando dos sonhos da escritora e atuando em cenas narradas como visões, 

enquanto Clarice mostra-se em uma simples tarefa caseira. Ao olhar reprovador da 

concierge, segue-se um diálogo em que ambas revelam um sentimento de estranheza na 

presença da outra, o que se apresenta, muitas vezes, como obsessão. Da mesma forma, 
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são as mulheres, aparentemente comuns, mas embebidas em uma atmosfera misteriosa, 

que interessam à autora em sua ficção, seja como figura que presencia o momento 

epifânico ou como elemento contestador do “lugar pronto da inscrição do sujeito na 

cultura ocidental – o lugar do “masculino.’” (HELENA, 2006, p.102).  

A temática do feminino já foi observada em diferentes momentos de recepção 

dos textos clariceanos. O próprio Álvaro Lins, no artigo já citado, A experiência 

incompleta: Clarisse (sic) Lispector, nota, no romance de estreia, a forte presença da 

protagonista Joana, que, segundo ele, é a única personagem com existência real, visível 

projeção da personalidade da autora. Segue pontuando os aspectos negativos na 

estruturação do romance que, supostamente, enquadra-se na literatura feminina ao 

mostrar-se uma obra capaz de situar a mulher como centro do mundo. Exibindo uma 

nítida preferência por uma trama de construção linear e fechada, padrão da época em 

que foi publicado o artigo, o crítico afirma que a personalidade da autora sobrepôs-se à 

criação artística, minando a objetividade necessária a um bom romance que deveria 

transfigurar a individualidade em uma produção intelectual independente. 

Sobre o segundo livro, Álvaro Lins direciona a crítica no mesmo sentido, 

destaca que o essencial como ficção deixa de ser captado pela autora, que se perde em 

uma exuberância verbal, em problemas de tempo e espaço, no gosto da palavra pela 

palavra. Mais uma vez, reprova a construção da protagonista, Virgínia, mero 

desdobramento da própria Clarice e de Joana. Note-se que a primeira apreensão do 

feminino na obra de Clarice Lispector acontece em um momento em que ela é 

conhecida e lida, principalmente, por críticos e escritores brasileiros, sem que seus 

livros tenham alcançado grande número de leitores fora do meio intelectual, período 

que, segundo Benedito Nunes (1982, p. 13), estende-se de 1943 a 1959. Outra é a forma 

de apreensão nos anos posteriores, em que, críticos, escritores e leitores, conhecendo-a 
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melhor pelos textos publicados na revista Vamos ler!, já se mostram identificados com a 

escrita clariceana, inclusive, no exterior.  

A segunda fase de recepção, década de 1960, ainda está coadunada a uma 

análise que prioriza a questão da linguagem nebulosa e da densidade psicológica das 

personagens. Alguns anos mais tarde, em artigo de 1979, na revista Poétique, Hélène 

Cixous, pertencente à vanguarda do pensamento feminista francês e uma das principais 

tradutoras de Clarice, revisita essa época, em que se desenvolveu o movimento 

feminista, para destacar, na obra clariceana, a ousadia diante do real e a escrita 

transgressora, disposta ao risco da pluralidade da relação significante-significado, como 

características da écriture féminine, que denunciava a opressão sexual e social vivida 

pela mulher.  De acordo com Lucia Helena (2006, p.102), a obra de Clarice Lispector 

não carrega a bandeira de nenhum tipo de engajamento, no entanto, promove uma 

valiosa reflexão sobre alguns impasses vividos por essas teorias.  

A própria Joana, em Perto do coração selvagem, é uma mulher à procura de sua 

identidade, consciente de que não lhe cabe a passividade do lar, que tão bem se adéqua à 

personalidade de Lígia, amante com a qual Otávio decide viver e constituir família. 

Joana desestrutura, sobretudo, o limite social imposto à mulher, assim como o faz Ana, 

personagem do conto Amor, de Laços de família. Ela é apenas uma dona de casa, de 

classe média, em uma tarefa rotineira, até avistar, da janela do bonde, o cego mascando 

chicles.  

A visão e a experiência no selvagem Jardim Botânico relembram à personagem 

todo vigor e vontade de viver da juventude, que se opõem à vida de mãe e esposa, na 

qual descobre que é possível viver sem felicidade. Ana passa por uma crise de 

identidade, “em que se fende a estrutura da vida familiar burguesa, mediante o 
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vislumbre de um estranho e atraente território até então ignorado ou considerado sem 

importância.” (GOTLIB, 1995, p.153). A emergência do feminino, no conto, é uma 

forma de problematizar as relações sociais, questionando o imaginário cultural do 

patriarcado a partir de uma experiência de desestabilização do espaço domesticado 

feminino. 

Embora restaurado o equilíbrio familiar, quando Ana retorna ao lar, faz o jantar, 

recebe os convidados, cuida dos filhos e é guiada pelo marido para cama, resulta da 

experimentação do êxtase a consciência de que é preciso fugir do perigo de viver, da 

intimidade há pouco revelada. Ana retoma a vida de modo diferente, a estabilidade 

rompida é substituída por uma harmonia aparente. Atravessado o amor e seu inferno, 

despertada a piedade de leão, a personagem sopra, com probidade, a pequena flama do 

dia, decisão madura e consciente de quem escolhe retornar a uma vida de dias forjados, 

sem discordâncias e defeitos. A rede de tricô volta a ser um objeto confortável em suas 

mãos e revela o paradoxo da expressão. 

Percorrendo uma leitura transversal entre carta e literatura, é interessante voltar-

se à organização editorial que contribui para a valorização de temáticas relacionadas à 

literatura e para o direcionamento do olhar do leitor que, a cada passar de página, tenta 

identificar que tipo de interpretação a correspondência propõe. Até mesmo antes de 

iniciar a leitura, cria-se uma expectativa referente aos nomes dos correspondentes, aos 

temas das cartas, que suscitam uma garantia de verdade, já que integram um conjunto 

referencial. Os elementos paratextuais, que formam a coletânea, merecem um exame 

atento, tendo em vista que Fernando Sabino articula as cartas assinadas por Clarice, que 

lhe pertencem enquanto objeto, mas à autora quanto à propriedade intelectual, às cartas 

assinadas por ele, que lhe são propriedade intelectual, mas objetos devidos aos herdeiros 

de Clarice.   
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Designada a composição da obra, o título identifica o tema abordado pelo livro. 

Na escolha do editor, fica clara a intensa afetividade que unia os dois escritores ante o 

desafio que a literatura representava para eles. União, mistério e criação – que 

compõem o subtítulo – são palavras-chave que indicam a leitura da correspondência. O 

leitor e voyeur encontra a Clarice das cartas abordando seu processo criativo em um 

diálogo íntimo, com o amigo escolhido. As palavras que integram a denominação do 

livro seduzem e valorizam o assunto, uma vez que, em vida, a própria Clarice se 

mostrava arredia diante de entrevistadores e de perguntas sobre sua obra, e, na 

correspondância, ao contrário, abria-se espontaneamente a Fernando Sabino.   

Como objeto de identificação e circulação, o título estabelece uma relação de 

sentido direta com o interior do livro, sendo justificado por este. Cartas perto coração, 

o título escolhido, ressalta o afeto de correspondentes atenciosos e dedicados. No 

decorrer do diálogo epistolar, especialmente interessado em literatura, Clarice 

atravessava um período de aparente esterilidade literária, é Fernando Sabino quem lhe 

oferecia palavras animadoras: “Tenho uma grande, uma enorme esperança em você e já 

te disse que você avançou na frente de todos nós, passou pela janela, na frente de 

todos.” (Nova Iorque, 6-7-1946, p.28). Sabino destacava, enfaticamente, a originalidade 

da escrita de Clarice Lispector e a confiança em suas virtudes como autora. No encontro 

marcado pela comunhão de propósitos, é de Clarice que o amigo recebia o conselho de 

se dedicar a Os movimentos simulados, que, para ela, já se insinuava como um grande 

livro.  

O texto está ligado ao título para justificá-lo, comentá-lo, e a epígrafe articula-se 

ao título com a mesma intenção. Segundo Gérard Genette (2009, p.143), muitas vezes, o 

nome do epigrafado sobrepõe-se à citação; essa ideia parece ter coordenado a escolha de 

Fernando Sabino ao selecionar “Ultimamente tem passado muitos anos”, frase de 
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Rubem Braga, responsável por apresentar os correspondentes. O cronista responde, de 

algum modo, pela amizade. Epigrafar acaba sendo uma forma de trazer à vista pares e 

influências, ressaltando não só a amizade entre os interlocutores, mas deles com o 

epigrafado. A interpretação da inscrição fica a cargo do leitor que, convocado a uma 

reflexão, depara-se com o sentido evasivo de uma fala, infundida em melancolia, que 

revela a sensação de que a vida não se conta em dias.   

Segue-se, à epígrafe, o pequeno texto que se apreende como prefácio. Mais do 

que apresentação ou comentário da obra, o conjunto de palavras de Fernando Sabino 

assemelha-se a uma explicação, declaração de intenção dos motivos plausíveis que 

podem fundamentar a publicação da correspondência. Destaca-se o desejo de esclarecer 

e valorizar a amizade com Clarice, da qual resulta uma instigante discussão sobre a 

literatura, o que lhes parecia incompreensível. O elemento focalizado é o pacto secreto _ 

agora revelado _ a parceria que unia os dois escritores em passos incertos, tornando 

perceptível a importância do assunto considerado.  

Percebe-se um tom persuasivo de quem se empenha em valorizar o teor da 

correspondência, postura que culmina no destaque conferido à época em que se deu a 

troca de cartas. Fernando Sabino ressalta que a profissão escolhida pelos dois 

representava um caminho inédito já que, nas décadas de 1940 e 1950, ainda não haviam 

alcançado o respaldo literário que atualmente possuem. Naquele tempo, Clarice 

Lispector enfrentava dificuldades para a publicação de seus textos e, inclusive, recusas. 

Nas cartas, o leitor depara-se com uma Clarice frágil, duvidosa de seu trabalho, mas que 

encontrava, na figura de Fernando Sabino, o incentivo necessário para continuar. 

Sutilmente, o organizador da coletânea orienta e situa o leitor, garantindo-lhe 

uma boa interpretação, possibilitada, também, pela unidade formal do conjunto. As 
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cinquenta cartas, apesar das peculiaridades, evidenciam a literatura como fio condutor. 

Penetrar na intimidade de Cartas perto do coração significa adentrar um universo que 

se espraia entre o texto e o contexto, sem limite rigoroso, em que as possibilidades de 

leitura subordinam-se ao que hoje conhecemos de Clarice Lispector e de Fernando 

Sabino como personalidades literárias.    

  

1.2  O PACTO EPISTOLAR DE CLARICE LISPECTOR E FERNANDO SABINO 

  

Se o atrativo primeiro da leitura e análise dessa correspondência é pautado na 

importância dos interlocutores dentro do cenário literário, ou seja, na assinatura famosa 

dos autores, torna-se fundamental delinear as personalidades que se mostram através das 

cartas e, também, as marcas recorrentes de um diálogo caracterizado pela amizade que 

permite confissões e desabafos. Como acentua o próprio Fernando Sabino, em uma 

passagem na capa do livro, são “Dois jovens escritores unidos ante o mistério da 

criação.”. Aos 23 anos, Sabino havia publicado os contos de Os grilos não cantam mais 

e a novela A marca; e Clarice, aos 26, os romances, Perto do coração selvagem e O 

lustre. 

 O autor de O tabuleiro de damas afirma que, desde cedo, teve vocação para a 

literatura. Estreou, em torno dos 12 anos, com a publicação de contos policiais em uma 

revista da polícia mineira, intitulada Argus. Com o incentivo dos irmãos mais velhos, 

Gerson e Berenice, participava de um concurso semanal na revista Carioca e, sendo o 

ganhador em quase todas as semanas, sentia-se cada vez mais estimulado a viver de 

literatura, principalmente, quando recebeu a menção honrosa em um concurso da revista 

Boa Nova, que contava, no júri, com Carlos Drummond de Andrade. Com apenas 15 
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anos de idade, conheceu Guilhermino César, diretor do jornal de letras Mensagem, que 

o convidou para colaboração no hebdomadário. Da experiência, resultou a convivência 

com Marques Rebelo, que o ajudou a publicar o primeiro livro, pela editora Pongetti, 

pagando pela edição de 1000 exemplares.  

 A segunda publicação, a novela A marca, saiu pela Editora José Olympio que, 

na época, gozava de grande prestígio entre os intelectuais, obteve críticas bastante 

favoráveis e contou com comentários atentos de Mário de Andrade. O exercício literário 

era dividido com colaborações para os jornais Dom Casmurro, Correio da Manhã e 

Diário de Notícias, e para as revistas Vamos Ler! e Anuário Brasileiro de Literatura. 

Paralelamente às atividades jornalísticas, desenvolvia o trabalho no serviço público, 

com promoções subsidiadas pelo sogro, Benedito Valadares, governador de Minas 

Gerais e partidário de Getúlio Vargas por quem Sabino demonstrava fortes antipatias. A 

mudança de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e depois para os Estados Unidos, em 

1946, foi resultado de influência política. Em Nova Iorque, trabalhou no Escritório 

Comercial do Brasil, sendo, posteriormente, transferido para o Consulado Brasileiro. 

Mesmo fora do país, continuou enviando crônicas semanais para o Diário Carioca e 

para O Jornal. 

 A vida cultural daquela época era dominada pela grande imprensa, que oferecia 

posição intelectual e constituía um meio de sustento para os que escreviam bem
3
. 

Clarice Lispector também trabalhou como repórter e redatora na Agência Nacional, em 

1940, e escreveu para o jornal A Noite no início dessa década. Com auxílio do jornal, 

                                                             

3 Jornalista: o ofício paralelo, artigo publicado na revista Cadernos de Literatura, do Instituto Moreira 

Salles, e disponibilizado no Site Oficial de Clarice Lispector, da Editora Rocco.   

 

http://www.claricelispector.com.br/Download_Clarice_jornalista_o_oficio_paralelo_IMS.pdf
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publicou o primeiro livro, sem pagar nem receber pelas edições iniciais. Perto do 

coração selvagem havia sido recusado pelas editoras Álvaro Lins e José Olympio. A 

estreia, que causou polêmica entre os críticos, contou com observações de Sérgio Milliet 

que, em artigo reunido no Diário Crítico de 1946, destacava a pouca solidez do 

romance e a luminosidade fosforescente do jogo vocabular. Para o crítico, a escrita 

luminosa e o vocabulário singular de Clarice eram o reflexo da personalidade da autora, 

correndo o risco de sobreporem-se à seriedade do trabalho. 

 Clarice Lispector não aceitava a crítica que associava características pessoais ao 

seu trabalho artístico. Em carta de 19-06-1946, p.21, expressava-se após leitura de uma 

nota, assinada por  Álvaro Lins, no mesmo sentido: "Não se pode fazer arte só porque se 

tem um temperamento infeliz e doidinho. Um desânimo profundo. Pensei que só não 

deixava de escrever porque trabalhar é minha verdadeira moralidade." A escritora, a 

princípio, mostra admitir, em tom irônico, a relação entre pessoa e obra, a partir da qual 

sua literatura estaria comprometida, no entanto, termina por reafirmar que o trabalho, ou 

seja, a escrita, é, sobretudo, questão de conduta, e não de compleição. 

 Na leitura que faz Antonio Candido de Perto do coração selvagem, a suposta 

identidade entre Clarice Lispector e Joana aparece transfigurada em questões de 

linguagem, que se articulam ao que ele denomina romances de aproximação, em que é 

possível perceber "mais a essência do que a existência, mais o ser do que o estar, com 

um tempo mais acentuadamente psicológico." (CANDIDO, 2004:1, p.90-91). Tal 

estrutura favorecia não uma relação bilateral de sujeito-objeto, e, sim, a identificação do 

escritor com o problema, fruto da sensibilidade artística exposta e da capacidade de 

interpretação.   O crítico guarda à obra o caráter de tentativa, visto que considera a 

realização inferior ao propósito, mas ressalta o trabalho de estilo e expressão da 

escritora, que faz da ficção uma forma de sintetizar a afetividade e a observação. 
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Candido interpreta as incomuns associações entre ideias e vocábulos como uma 

redescoberta do cotidiano, quebra da rotina, sem a qual o texto redundaria em 

conformismo estilístico, não estendendo o domínio da palavra a regiões mais complexas 

e inexprimíveis. 

 A acolhida de Perto do coração selvagem, por parte do público-leitor foi, apesar 

das críticas, positiva, tanto que recebeu o prêmio Graça Aranha, tendo sido escolhido 

como o melhor romance do ano. A premiação surpreendeu a jovem romancista que não 

esperava que os primeiros exemplares se esgotassem tão rapidamente. Clarice, que 

estava morando em Belém do Pará, com o marido Maury Gurgel Valente, diplomata em 

serviço, tomou conhecimento do fato a partir dos jornais enviados pelos amigos e pela 

família.  

No ano seguinte, mudou-se para Nápoles, onde terminou O lustre, publicado 

pela Agir Editora. Em passagem pelo Rio de Janeiro, divulgou o livro que, apesar de ter 

tido uma recepção menos entusiasmada que o primeiro, como observa Olga de Sá 

(1979, p.32), contou com críticos, como Gilda de Mello e Sousa, identificando, no seu 

estilo, semelhanças com as novelas de Kafka. Eram os primeiros passos para o 

reconhecimento de uma escrita instigante, com ressonâncias estrangeiras. Fernando 

Sabino percebia nas cartas e, também, no artigo, O Sentimento e a Linguagem, 

publicado no Diário de Notícias, em 1946, que a amiga se aperfeiçoava e adquiria 

domínio sobre a expressão verbal. No artigo, escreveu: “A autora já sabe com que 

elementos pode contar, já se conhece melhor, já tem uma noção mais nítida de certos 

valores artísticos, um maior policiamento de sua capacidade criadora”. (SABINO, 

2001:2, p.32).  
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Não é por acaso que, na primeira carta, Clarice expressa a vontade de trabalhar 

muito, porque os ares de Berna são um convite à introspecção e à escrita. No espaço frio 

e impessoal da capital suíça, a remetente convoca a presença do amigo e leitor atento. A 

solicitação passa a ser um jogo em que sentimentos, saudade, dificuldades diárias e 

experiências literárias são compartilhados. A abertura ao olhar do outro evidencia um 

modo de ser e inicia um caminho de mão-dupla em que os missivistas, ao mesmo tempo 

em que compõem uma narrativa de si, tornam-se objeto de observação do destinatário.  

Tanto Fernando Sabino, como Clarice Lispector, falam de suas vidas e dão a 

medida de seus sentimentos em espaços sociais estrangeiros. Mais do que relatos do 

cotidiano, as cartas trazem situações extremadas em que o registro quase diário se torna 

o assunto principal. Na visão da romancista, Berna traduzia a castração social de seus 

moradores pela paisagem cinzenta. Por seu lado, o remetente dos Estados Unidos 

enfatizava a banalidade bonita e irritante de Old Greenwich Inn e o medo de se 

acostumar, embora dissesse que não queria morar em um lugar como aquele. Além do 

mais, não gostava do chefe, reclamava da comida e vivia doente. Multiplicando até a 

exaustão as suas dores, o missivista se mostrava incisivo e infeliz, marcado pela tensão 

típica do melancólico, que se debate, em agonia, pelo que lhe falta e não consegue ter: 

 

Tenho tido muitos pesadelos. Um: ontem sonhei com um rato 

encravado na parede, guinchando de dor. Tenho tido vontade de 

voltar. Tenho escrito muitas cartas para você. Tenho dormido 

muito pouco. Tenho xingado muito o Getúlio. Tenho tido muito 

medo de morrer. Tenho faltado muita missa aos domingos. Tenho 

tido muita pena de Helena ter se casado comigo. Tenho tido dor 

de dente. Tenho certeza que não volto mais. Tenho feito muitas 

manifestações de apreço ao Senhor Diretor. (Nova Iorque, 10-6-

1946, p. 17-18). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 O sujeito (e objeto) da narração sentia-se incerto e descontrolado, sem saber o 

que fazer e quando retornaria ao Rio, por isso, reclamava do regime capitalista, da vida 
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mecanizada do americano, da industrialização em massa e do consumismo desvairado. 

O discurso excessivamente subjetivo revelava traços de um homem que se desdobrava 

em muitas atividades, mas não encontrava tempo para escrever. Na carta de 3-8-1946, 

p.50, dizia que estava “com uma novelinha muito simpática na cabeça: a história de um 

homem casado com uma cleptomaníaca”. Apesar de descontente com o rumo de sua 

carreira profissional, Fernando Sabino conseguiu terminar a novelinha, trinta e oito 

anos depois, dando- lhe o título O bom ladrão, do volume A faca de dois gumes (1985), 

sobre a qual afirmava que não tinha nada a ver com o que desejava escrever. A versão 

final da novela conta com passagens de um sonho narrado por Clarice, em carta de 13-

11-1946, p.65, em que a escritora tentava subir uma escada desenhada a lápis, sem 

profundidade, uma imagem de escada, e não a escada.   

 No seu livro de memórias, o escritor confessa que partiu para Nova Iorque, em 

1946, pretendendo fugir do clima festivo de boemia do Rio de Janeiro, em que a 

literatura estava meio esquecida. Porém, não conseguiu encontrar o ambiente social 

vivido na cidade carioca, onde tinha amigos, emprego melhor e sol na varanda. A 

insatisfação e o saudosismo, expressos, simbolicamente, em dores físicas e pesadelos, 

ultrapassavam a questão geográfica, uma vez que a rotina de trabalho era intensa, 

cortando-lhe a possibilidade de assumir a carreira de escritor, como aspirava. Foi nessa 

atmosfera ambivalente que iniciou a elaboração de Os movimentos simulados, 

interrompida e retomada após cinquenta anos. Esse ínterim, entre o início da 

composição, seu término e publicação, mostra-se uma característica da escrita de 

Fernando Sabino.   

 Apesar do trabalho intenso, publicando contos no Suplemento Letras e Artes do 

jornal A manhã e de crônicas em O Jornal, Clarice, nas cartas, também reclamava do 

pouco ânimo que tinha para trabalhar e da sensação de que sua literatura se perdia em 
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meio à neutralidade e ao silêncio de Berna. Quando morava no agitado Rio de Janeiro, 

os momentos de reclusão vinham como uma necessidade de afastamento para que 

conseguisse trabalhar, já na capital suíça, a solidão lhe parecia uma condição imposta, 

por isso, tornava-se demasiada e insuportável. A remetente comentava como uma 

viagem de um mês à cultural Paris, estando em companhia de Augusto Schmidt e da 

esposa, desnorteou sua personalidade arredia e despertou-lhe a dolorosa vontade de 

trabalhar: 

 

Me cansei muito, falei muito, mais do que gosto de falar, ouvi 

muitas bobagens, fui de novo ao museu Rodin, ao  Louvre, 

comprei perfume e agora mesmo estou perfumada e contente. 

Voltei com uma necessidade cruel de trabalhar e de ler, uma 

vontade de estar só e de não contar que estive só.  

 Está me cansando esse espírito de dar entrevistas sobre a 

solidão. (Berna, 2-8-1947, p.80-81) 

  

Viver a solidão com a alegria de uma pessoa perfumada, e não narrá-la, parece 

ser o passo inical para voltar ao trabalho. Enquanto isso, os escritos para jornais, que 

não considerava como frutos de um trabalho literário, continuavam, ela comentava: “são 

pequenos trechos, algum poema, tudo ligado pelo título geral de ‘Children’s Corner’. 

Talvez eu mande para você, mas não vale a pena.” (Berna, 8-2-1947, p.84). Alguns anos 

mais tarde, em 1962, Clarice assinou, na revista Senhor, uma coluna com o mesmo 

título em inglês. A do final da década de 1940 é desconhecida ou ignorada por seus 

biógrafos mais prestigiados. Não se encontra referência à primeira versão de Children’s 

Corner em Nadia Battella (1995) ou em Benjamin Moser (2009).  

 Para Sabino, a amiga não devia interromper a escrita destinada à imprensa, pois 

considerava fundamental a presença de seus textos em um espaço público mais amplo, 

de modo a desfazer o mito formado em torno da autora de nome esquisito, “pseudônimo 
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sem dúvida” (MILLIET, 1945, v.2, p.27). Ao contrário dele, Clarice não precisava se 

dividir entre a atividade literária e outros trabalhos como forma de sustento, ela não era 

a provedora de sua família. Participava das reuniões diplomáticas com o marido, nas 

quais sentia cansaço de gente inteligente. No entanto, a disposição que lhe faltava para 

escrever parecia fruto não da ausência de inspiração ou de tempo, mas de uma escrita 

que não atendia à sua expectativa, deixando-a insatisfeita e fragilizada. A tamanha 

exigência em relação ao que produzia provocava-lhe desânimos e afetava diretamente o 

humor. Em carta de 19-6-1946, p.22, confessava: 

 

Acabei de passar uma semana das piores em relação ao trabalho. 

Nada presta, não sei por onde começar, não sei que atitude tome, 

não sei de nada. Digo a mim mesma: não adianta desesperar, 

desesperar é mais fácil ainda que trabalhar. Me mande um 

conselho, Fernando, e uma palavra bem amiga.   

 

 Berna representava o lugar de uma morte artística, em contraposição ao clima 

reinante no Rio de Janeiro, onde seu nome ocupava os suplementos literários, 

proclamando o seu reconhecimento. Longe do Brasil, sentia-se incapaz de trabalhar, 

como se, para escrever, precisasse de algo que Berna não lhe oferecia, ainda mais, a 

dificuldade de adaptação ao lugar em que não se podia deixar uma janela aberta  

contribui para interrupção do trabalho. Não obstante, apesar das insatisfações, ela 

escrevia A cidade sitiada, que somente foi publicado em 1949, pela editora A Noite, 

após ser recusado pela Agir. Percebe-se, na correspondência, que o romance, 

“aparentemente fechado, nos moldes oitocentistas, de estrutura e encadeamento 

lineares” (REGUERA, 2006, p. 42), foi composto em meio a dúvidas da própria 

escritora, motivadas pela crítica que lhe cobrava uma narrativa que fizesse concessões 

ao gosto de um público mais amplo.   
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 Dialogando sempre, em carta de 6-7-1946, p.28, Sabino manifestava o desejo de 

que Clarice descobrisse o que seria A cidade sitiada, insistindo e enfatizando sobre o 

que havia acontecido com Perto do coração selvagem: “você nem percebeu o que ele se 

arriscou a ser, nem por que abismos andou”. Com uma estrutura supostamente fechada, 

A cidade sitiada foi criticado, entendido como uma tentativa confusa. Para Milliet, 

ocorreu que o jogo ornamentístico da linguagem subverteu a escrita, mascarando a 

estrutura da obra, "impedindo-nos de perceber e penetrar-lhe o espírito." (MILLIET, 

1953, v.7 p.33). O crítico apontou que a falha foi proveniente dos limites estruturais do 

romance, com os quais Clarice não conseguia lidar. A própria escritora revelava, em 

carta de 8-2-1947, p.79, que lhe faltava a habilidade de descrever, o que tornava 

qualquer pretensão do gênero uma experiência detestável. 

 De acordo com Nilze Reguera (2006, p.58-59), A cidade sitiada mostra a 

tentativa de Clarice Lispector de se enquadrar no sistema literário, experiência que, em 

vez de propiciar uma adequação, culmina na desestabilização da organização na qual 

estava se inserindo. Acentua-se o conflito entre o dizer e o fazer que, longe de ser um 

defeito de composição, é “a marca visível de mais um material de construção exposto na 

superfície da obra e exibindo os bastidores e as amarras, por vezes débeis, de 

sustentação da obra em relação a uma suposta e ilusória ‘verdade’ da representação.” 

(GOTLIB, 2005, p.264). O livro que salvou Clarice da monotonia de Berna, o mais 

difícil de escrever, segundo a crônica (artigo) Lembrança de uma fonte, de uma cidade, 

publicada no Jornal do Brasil, em 14-2-1970, significa não uma ruptura com os dois 

romances anteriores, e, sim, uma maneira de reafirmar a problemática da 

representatividade da linguagem.   

 Durante a tortuosa escrita de A cidade sitiada, Clarice intensificava o vício de 

fumar, frequentava cinemas e teatros ou dedicava-se a leituras e estudos. Todavia, nada 
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parecia completo, e até as descrições de um dia chuvoso se tornaram o assunto da carta 

de 27-7-1946, p.35, quando a rotina lhe era insuportável, ela narrava inconformada: 

“Passo os dias procurando enganar minha angústia e procurando não fazer horror a mim 

mesma. Tem dias que me deito às 3 da tarde e acordo às 6 para em seguida ir para o 

divã e fechar os olhos até às 7.”. Na correspondência, Berna é a cidade sitiada, 

caracterizada como um cemitério de sensações, do qual, às vezes, Clarice conseguia se 

libertar por meio de leituras. Registrava as mais diversas, como as de 14-8-1946, p.55: 

 

 A Tragédia Americana é de Theodore Dreiser, e muito 

bom. Li também Les revenants e Maison de Poupée de Ibsen. Li a 

Aranha Branca, romance policial. Li um livro de contos de uma 

boa escritora suíça-romanda (quer dizer, da Suíça-Francesa), 

chamada Clarisse Francilon. Li “La machine infernale”, de 

Cocteau, teatro, versão da tragédia de Édipo. Li um romance de 

Simone de Beauvoir, que está ao lado de Sartre no movimento 

existencialista, “L’invitée”. Acompanho na Gazette de Lausanne 

um folhetim chamado “Fábia”. 

 

 As referências exibem uma voz sucinta, que se limita a citar o nome dos livros e 

autores, apenas opinando sobre A Tragédia Americana, de Theodore Dreiser. Mostram, 

também, uma diversidade de gêneros e de nomes que, de alguma forma, estão em 

contato com a escritora nos anos que passa fora do Brasil. Mais do que uma crítica de 

influências, tais obras estampam as leituras que fazia a jovem autora naquele período 

inicial de sua carreira, exibem escolhas, preferências da Clarice leitora.   

Em meio a tantas informações de leituras genéricas, ganhava destaque a do texto 

religioso A imitação de Cristo, que influencia a composição do conto A imitação da 

rosa, de Laços de família _ quiçá influencie toda obra clariceana atravessada pelo 

conflito da imitação / representação (im) perfeita _ seja na criação do título, seja na 

postura da protagonista Laura que se identifica com as rosas e com o Cristo, pois os dois 

representavam, como ela, um paradoxo. Clarice dizia tentar purificar-se através da 
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compreensão da narrativa religiosa, sem, contudo, conseguir testemunhar e desistir da 

curiosa indagação acerca do futuro, como ensinava A imitação de Cristo. Traçam-se, em 

razão dessas notas de leitura, movimentos intertextuais que põem em diálogo as duas 

imitações.     

A carta-resposta de Sabino, atenta a essa nova leitura de Clarice, culmina na 

reflexão de que o livro é a única forma possível de testemunho para os artistas. Mas não 

o livro pensado como literatura, com um objetivo definido, mas como estímulo errante, 

como uma forma de “nascer de novo cada dia e dizer: começo aqui; acordado, de pé, 

aqui estou.” (Nova Iorque, 3-8-1946, p.46), como fonte de vida. É a partir dele que o 

artista experimenta diversas sensações, inclusive, a de perda, pois, uma vez publicado, o 

livro alcança uma autonomia, um significado, acerca do qual o autor não tem mais 

domínio. Sabino refletia sobre o nascimento de uma obra e o momento da separação, 

quando o livro segue seu curso. 

 A imitação do sacrifício de Cristo seria, ainda, a missão do artista, que ele não 

consegue cumprir com perfeição, pois o testemunho pelo livro é afirmação própria, e 

não destinada ao benefício de outrem, condição intrínseca ao sacrifício total. Além 

disso, pode-se pensar o próprio ato de testemunhar, a partir da palavra, como algo 

imperfeito, uma vez que a representação do testemunho real é incompleta, deficiente. A 

narrativa de Clarice traz essa questão quando indaga e problematiza a palavra como isca 

que pesca o que não é palavra, ou seja, a entrelinha
4
, processo que se torna característico 

de seu modo de escrita.   

                                                             

4
 “Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que não é palavra. 

Quando essa não-palavra – a entrelinha -  morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou 

a entrelinha, poder-se-ia  com alívio jogar a palavra fora.” Citação do livro Água Viva (1973, p.43), de 

Clarice Lispector.  
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 Sendo o livro um testemunho imperfeito, Sabino o define como um movimento 

simulado, comparando-o à travessia da via crucis com uma cruz de papelão nas costas. 

A ideia de simulação alcança, também, os próprios gestos da correspondência, em que 

dar e adquirir instrução se tornam movimentos objetivados para o destinatário e, 

também, para quem escreve. Não é por coincidência que Sabino aconselhava a amiga a 

entregar-se ao projeto iniciado com Perto do coração selvagem, e Clarice, diante da 

dificuldade de escrever, reforçava: “Trabalhe bastante, Fernando, dê um ‘tempo’ largo 

aos movimentos simulados.” (Berna, 14-8-1946, p.52), dizendo a ela mesma o que 

precisava fazer.  

 Ainda na perspectiva iniciada com a leitura de A imitação de Cristo, que se 

estende ao desvelamento da expressão movimentos simulados, pode-se pensar textos 

posteriores, como Caridades odiosas, de Clarice Lispector, publicado em 6-12-1969, no 

Jornal do Brasil. Ao ter a saia puxada por um menino sujo e escuro, que lhe pede um 

doce, a mulher sente-se em uma cena humilhante. Sem poder retirar-se, percebe, 

involuntariamente, a oportunidade de exercitar sua bondade, mas com receio de que 

ninguém a tivesse notado. Era preciso testemunhas para que o gesto se concretizasse, 

pois o movimento em direção ao menino era, na verdade, centrífugo, consistindo em 

mais uma maneira “de se apregoar pelos quatro ventos as virtudes elementares, o amor 

pela vida, a justiça, o sentimento humano.” (Nova Iorque, 3-8-1946, p.45). Na crônica, a 

ação ao encontro do outro nada mais simboliza senão orgulho próprio.  

 Até mesmo nas próprias cartas é possível perceber narrativas se construindo a 

partir das reflexões acerca do texto religioso. É ao imaginar “sem escamoteios, sem 

truques, sem literatura” (Idem, p.46), que Clarice se arrisca a escrever uma tragédia 

“tipo idade média, com... coro, sacerdote, povo, esposo, amante...” (Berna, 13-11-1946, 

p.66). Na experiência divertida, baseada em tom grandiloquente e leituras ordinárias da 
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adolescência, fica em segundo plano a preocupação com a gramática ou com a 

necessidade explícita de invenção. O que lhe interessava, no momento, era o prazer 

alcançado com a escrita que ia contra seu bom gosto.   

Na incessante dificuldade de escrever o romance A cidade sitiada, a cena parecia 

fluir facilmente. A única peça escrita por Clarice integrou, em 1964, a segunda parte de 

A legião estrangeira – Fundo de Gaveta, com o título A pecadora queimada e os anjos 

harmoniosos, que consta somente na primeira edição desse livro.  Mesmo quando os 

textos dessa segunda parte foram publicados separadamente, em Para não esquecer 

(1978), manteve-se a exclusão da tragédia. No prefácio à obra, a escritora comentou que 

a tragédia não prestava e, justamente por isso, decidiu tirá-la da gaveta, já que 

evidenciava o prazer pelo inacabado, pelo malfeito e desajeitado que tenta um pequeno 

voo e cai, sem graça, no chão.    

 Em carta posterior, de 15-12-1946, p.71-73, Sabino também confessava suas 

molecagens literárias. Dizia estar dedicando-se a uma espécie de manual, com espírito 

de brincadeira, Aprendiz de feiticeiro, um projeto de lei regulamentando o romance e 

dividido em capítulos como: Reabilitação do amadorismo, Tentações da facilidade, 

Tentativa de classificação de romancistas, Técnica do lugar comum e Os dez 

mandamentos de um romancista introspectivo, que, em comum, apresentavam uma 

crítica contra a profissionalização da literatura. Ao mesmo tempo que desenvolvia o 

estudo, Sabino terminava a novela sobre a cleptomaníaca e escrevia para jornais. A 

molecagem surgia como uma ironia de sua própria condição de artista, que se via 

impelido a tornar-se um profissional. 

 Percebe-se que a expressão movimento simulado vai ganhando diversos 

significados no decorrer das cartas. Os correspondentes discutem a potencialidade do 
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título do livro, em gestação, de Fernando Sabino, sem considerar, com tanta relevância, 

o conteúdo do que estava sendo escrito. Quando o escritor o publica, em 2004, 

mantendo o título, chama-o de obra póstuma antecipada, assim como Cartas perto do 

coração e Cartas na mesa (2002), a correspondência com Paulo Mendes Campos, Otto Lara 

Resende e Hélio Pellegrino. No prefácio, fala que retirar o livro da gaveta foi um pedido 

de Clarice. A ideia inicial de torná-lo uma saga familiar realmente foi concluída, Os 

movimentos simulados são a história da família do velho Ernesto, que começa a se 

desestruturar a partir do momento em que ele é despedido do emprego por suspeita de 

atos ilícitos. O sentido da expressão aparece explicitamente, dentro do livro, como uma 

característica das fracassadas relações amorosas de Márcia, Celina, Silvana, Floriza e 

Geni, acentuando a nuance de insucesso carregada pela expressão, tanto no romance, 

como nas cartas. 

 A primeira fase da correspondência, década de 1940, termina com uma carta de 

Fernando Sabino em que registrava impressões desanimadoras em relação ao Brasil, 

obtidas em uma rápida vinda. Para ele, o país havia mergulhado em um marasmo, e 

tudo continuava na mesma. O discurso entusiasmado, de quem se via preso a uma rotina 

novaiorquina, sem Rubem Braga, discussões com Nicodemus, café na esquina e jornais 

pela manhã, abre espaço para observações críticas daquele que enxergava a pátria de 

perto, descontente com as restrições do governo de Dutra, seja no que consistia à 

postura política contrária aos movimentos comunistas ou à maquiada liberdade de 

expressão na imprensa jornalística. Em passagens pelo Rio de Janeiro, o escritor se 

sentia como em Nova Iorque, escrevendo por questões financeiras.  

O tom se acentua nas cartas da década de 1950, em que Fernando Sabino se 

encontrava, definitivamente, no Rio de Janeiro; e Clarice Lispector em Washington. A 

desilusão com a vida política brasileira se soma à decepção em relação à sua própria 
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vida que parecia não evoluir, pessoal e literariamente. Suas cartas, com omissões e 

reservas, assumem um tom mais noticioso, diminuem de tamanho, demoram mais a 

serem escritas e terminam, quase sempre, por uma súplica para que a correspondente 

não deixasse de escrever, e, no desejo de manter a conversa viva, falasse sobre o que 

estava lendo, ou escrevendo, fizesse perguntas, pedisse notícias para que ele pudesse 

responder: “Parei um pouco, pensei um pouco no que eu poderia lhe escrever (...) É 

essencial que você me escreva, Clarice  - preciso reaprender a escrever cartas.” (Rio, 

10-6-1953, p.110). 

 Fernando Sabino havia retornado ao Rio de Janeiro em 1948, onde reassumiu o 

cargo como escrivão da Vara de Órfãos e Sucessões, e passou a trabalhar, também, no 

Diário Carioca, com uma coluna diária intitulada Entrelinha, que figura, anos depois, 

em O Jornal. Posteriormente, assumiu o pseudônimo de Pedro Garcia de Toledo, na 

coluna O destino de cada um, que não alcançou sucesso. O trabalho como cronista se 

intensificava, escrevendo para jornais e assinando textos na revista Manchete, sob o 

título inicial de Damas e Cavalheiros, no Semanário Independente e em O Comício, 

reunidos como Aventura do cotidiano. Concomitantemente, o escritor publicou mais 

dois livros: em 1950, as crônicas de A cidade vazia, sobre a vivência em Nova Iorque, e 

as novelas de A vida real, em 1952.  

 Preso à intensa atividade jornalística, pediu demissão do emprego público, 

exonerando-se do cargo vitalício para viver da renda que seus textos lhe 

proporcionavam, o que se mostrava possível como homem solteiro, depois de duas 

separações. Nesse ínterim, a atividade como crítico resguardava-se às cartas em que 

comentava os contos que Clarice enviava e o livro Cangaceiros, de José Lins do Rego, 

que, em carta de 27-11-1953, p.116, recebeu a seguinte anotação: “achei fraco, apesar 

do colorido da linguagem, bem melhor desta vez. Não teve coragem de agarrar o boi, ou 
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os cangaceiros pelo chifre – preferiu caminhos transversos e por isso decepciona.”. 

Mencionava as outras leituras feitas que, mesmo revelando preferências e afinidades 

eletivas, não demonstravam preocupações analíticas maiores:   

 

Outro dia recomecei a ler – li Hemingway, li um livro sobre 

Einstein e acabei nas confissões de Santo Agostinho. Ah, sim – li 

um maravilhoso livro sobre o fundo do mar – chama-se “The 

Silent World”, não me lembro o autor, francês chamado capitão 

não sei o quê, o livro está emprestado, mas você não deve deixar 

de procurá-lo por aí.  (Rio, 10-6-1953, p.108).  

 

Os projetos literários acabam ficando em segundo plano diante de sua atuação 

como repórter político, ao lado de Otto Lara Resende, cobrindo a campanha presidencial 

de Juarez Távora, viajando por todo Brasil e visitando 155 cidades em 100 dias. Em sua 

biografia, Fernando Sabino confessa que não conseguiu atingir a independência 

desejada para escrever ao envolver-se com a política. Novamente, uma atividade 

transversal à carreira de escritor impedia-o de se dedicar inteiramente.    

Uma vez no Rio de Janeiro, tornou-se, informalmente, o agente literário da 

amiga romancista, atividade que, por vezes, retirava-o da consumpção que vivia. A 

partir das investidas de Fernando Sabino, Clarice iniciava participação na revista 

Manchete, após o fechamento de O Comício, entre 1952-1953, em que mantinha a sua 

primeira coluna feminina, Entre Mulheres, sob o pseudônimo de Tereza Quadros. Por 

muitas vezes, o tom noticioso da correspondência se baseia no diálogo, intermediado 

por Sabino, entre a escritora e Hélio Fernandes, diretor do hebdomadário. Partindo dela 

a sugestão de utilizar um estilo curto e rápido, de acordo com o que a revista quisesse e 

precisasse, revelava o desejo de ser contratada: “Acontece que o dinheiro que eu tinha 

de A noite, e reservado para os fins mais nobres, já gastei.” (Washington, 28-7-1953, 

p.100).  



 45 

A reserva em relação ao que seria escrito aparecia na aspiração de ressuscitar 

Tereza Quadros, a primeira colunista fictícia que atuava em O comício, sem especializá-

la em assuntos femininos, ou assinando-se apenas como C.L. Nas múltiplas negociações 

sobre as futuras publicações, Hélio Fernandes exigia textos assinados, afinal, o mais 

importante era o nome da autora. Para incentivá-la, o amigo disse-lhe que, naquele 

momento, todos haviam perdido a vergonha e estavam assinando o que escreviam. 

Além disso, ressaltava que qualquer coisa que ela escrevesse seria bom, pelo menos 

para os outros, e a aconselhava a fazer “nas primeiras, o mais variado possível: vários 

assuntos de uma só vez, para despertar logo o interesse.” (Rio, 10-6-1953, p.109).  

De certa forma, Sabino, que usava um pseudônimo, pinta o quadro do escritor 

brasileiro na década de 1950, que contava com a produção jornalística como forma de 

sustento. De acordo com Carla Lavorati (s.d), a década de 1950 simboliza o período da 

indústria cultural, onde o surgimento das novas mídias reflete-se nas artes e na cultura 

do país, e os novos padrões recaem sobre a imprensa e a literatura. O jornalismo 

empresarial passa a ser visto como algo que pode gerar lucro, exaltado em detrimento 

da publicação em livros. A imprensa brasileira molda-se, então, ao tipo de texto e 

linguagem capaz de ser consumido em escala industrial, o que leva a uma 

supervalorização da produção jornalística dentro do espaço literário. Passa a ser mais 

importante para o escritor manter-se como um nome atrativo que pode produzir muito 

em pouco tempo.  

 Clarice Lispector contava com atenção da crítica, inclusive, pela produção 

jornalística. Seu nome já era potencialmente atraente, por mais que a publicação de seus 

textos, em livro, não ocorresse facilmente. Em 1953, ano inicial da segunda fase da 

correspondência, já havia incluído, na sua bibliografia, Alguns contos (1952), publicado 

por Simeão Leal, pelo Serviço de Documentação do Ministério da Educação e Cultura, 



 46 

a partir de investidas de Sabino. Os contos, escritos em parte na Europa, em parte no 

Rio de Janeiro, onde esteve de 1950 a 1951, dão conta da produção da escritora 

adaptada à atividade doméstica e materna. Nádia Battella Gotlib (1995, p.211) comenta 

uma entrevista de Clarice a Paulo Mendes Campos, durante o período de estada no 

Brasil, quando confessou não haver, naquele momento, tempo para pensar em um novo 

romance, restringindo-se, então, às participações em jornais, que seriam a forma 

possível de se colocar em movimento.  

Fernando Sabino foi, também, o responsável por cuidar da publicação de alguns 

contos que pertenceriam a Laços de família, mais uma vez encomendados por Simeão 

Leal, em 1954. Sabino os recebe das mãos de Tânia, irmã de Clarice, e os considera 

uma obra-prima, diferente de tudo o que se havia publicado no Brasil, esclarecendo à 

amiga que transmitiu a impressão em conversa com o editor. À Clarice, declara 

espontaneamente as sensações provocadas pela leitura, como incentivador incondicional 

de seu estilo e linguagem. Em carta de 30-3-1955, p. 124-125:  

 

Seus contos estão comigo. Por obra de Deus ou do diabo, 

você não se livra do meu beneplácito ou maleplácito. Eles não 

haveriam de passar em brancas nuvens por aqui. A primeira 

sensação foi de desânimo. Ora, eis que estou empenhado em 

escrever um romance importantíssimo para mim, mas 

impiedosamente limitado como realização artística e – o que é pior 

– desgraçadamente penoso de ser escrito. E me vem você com 

esses contos, dizendo como quem não quer nada, tudo aquilo que 

eu pretendia dizer um dia num terceiro ou quarto romance, enfim 

liberto, enfim realizado, enfim obra-de-arte, além do que a gente é 

e do que é capaz. Você, de certo modo, me dispensa de escrever. 

Resta o consolo de pensar que se eu fosse capaz, como você, de 

dizer o indizível, eu teria a dizer certas coisas que você ainda vai 

dizer. 

 

Por bem, ou por mal, Sabino assume a função de comentar os contos de Clarice 

quase como uma obrigação. Em toda a correspondência o escritor ressalta a inovação do 
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estilo da literatura da amiga e se coloca como admirador, até mesmo quando sugere 

modificações que, quanto a esses contos, não se deram, pois ele fez questão de escrever 

a carta a partir da primeira impressão de leitura. Ao exaltar Clarice, reconhece o livro 

que está elaborando, O encontro marcado, como uma realização inferior, e deixa 

perceber que eles estão seguindo caminhos diferentes na literatura: Clarice em busca do 

indizível, e ele de encontro à realização artística. Em um tom espontâneo e 

descontraído, continua afirmando, primeiramente, que, dentre os contos, estão os oito 

melhores em língua portuguesa, depois, os três melhores. Termina a carta com a 

comoção própria a um leitor e amigo orgulhoso.   

Em 1956, seguem-se cartas mostrando que a publicação de Laços de família não 

foi fácil, apesar das cobranças diretas de Sabino a Simeão Leal. O editor permaneceu 

com os contos por cinco anos, sempre prometendo edição para o ano corrente, até que 

Clarice, em 1959, publica-os, primeiramente, em O Estado de São Paulo e, logo depois, 

em 1960, na revista Senhor, conquistando um público significativo, um marco para sua 

carreira. Benedito Nunes (1982, p.13) considera o início da segunda fase de recepção da 

obra clariceana.  

É da coletânea de Laços de Família o conto A imitação da rosa, um dos que 

fica, por cinco anos, sob as promessas de publicação de Simeão Leal. Morando em 

Washington, onde não encontrava vida, bagunça, confusão e beleza, Clarice procurava 

levar para a ficção motivos que ressoam na descrição de Laura, a protagonista do conto, 

construindo uma mulher sem beleza, escondida por um vestido marrom, que se 

adequava ao tom dos olhos e pele, tornando-a modesta e uniforme, retratando-a como 

uma mulher que se deixava contaminar por uma rotina monótona e aceitava viver um 

antidiálogo com o marido Armando, que sempre estava de ouvidos cerrados.   
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A ideia de beleza, em Clarice Lispector, parece ligar-se à percepção da 

desordem, da diversidade. A perfeição, no conto, é representada pelas rosas, que são 

múltiplas no mesmo talo e possuem espinhos delicados e mortais. O belo também 

aparece como tentação, seja na imagem das rosas ou de Cristo, pois instiga o desejo de 

imitação frustrada, uma vez que só é permitido aos seres a alegria humilde de uma 

imitação mal sucedida. Na cidade americana, a escritora sentia-se afastada das 

tentações, vivendo um cotidiano insípido, fechada em uma ordem imposta pelas tarefas 

domésticas.  

Apesar de manifestar-se, com certa melancolia, em relação à cidade na qual não 

se sentia integrada, confessava, em carta de 2-2-1953, p.92, que estava entrando na 

rotina de uma típica família americana: o filho apanhava e batia na escola, tomava leite 

americano e adorava hot-dog; o marido continuava trabalhando bastante e ela assistia a 

programas de mistério na televisão. Entre as poucas (e más, segundo ela) leituras, 

permaneciam A imitação de Cristo, Os loucos, de Octavio Faria e os poemas de Claro 

Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, por quem demonstrava entusiástica 

admiração. 

Clarice, mesmo que, a princípio, se dispensasse da obrigação de falar sobre 

Washington, fazia questão de se exibir ao correspondente em um ambiente de calma 

amedrontadora. As cartas de 1953 e 1954 mostram uma remetente mais preocupada em 

dar notícias do que em receber, manifestando o intenso desejo de mostrar-se. Ora o 

assunto das missivas é a atmosfera de decadência que começava a aparecer no american 

way of life, ora é sua colaboração para revista Manchete. Diante da constante demora de 

Sabino para responder, ela não hesitava  em reclamar a ausência de carta dele, pois isso 

significava uma ruptura no diálogo:   
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seria muito bom começar a carta dizendo: foi ótimo 

receber carta sua. Como não é o caso, começarei assim: não foi 

ótimo não receber carta sua. Mas não faz mal, o tempo não se 

conta em dias, conta-se em anos – e notícias podem chegar. 

(Washington, 28-7-1953, p.99) 

 

A cobrança chegava sempre com afetividade, retomando, por exemplo, a frase 

epigrafada de Rubem Braga para justificar as omissões do amigo e lhe dizer que ela 

ainda esperava por carta dele, apesar de Sabino ter deixado três sem resposta. 

Consciente dos atrasos, o escritor insistia em se desculpar, pedir que Clarice não 

desistisse de se corresponder e, se possível, ensinasse-o a reapreender a escrever cartas 

que não fossem apenas noticiosas, pois percebia que estava restringindo-as ao assunto 

Manchete, e o objetivo da correspondência não era apenas factual.     

Mantendo uma escrita cheia de metáforas, característica de suas cartas para o 

amigo, Clarice insistia em se corresponder, e dizia que escrevia de dentro de um sereno 

curral. Fernando Sabino mostrava-se, também, em uma rotina de marasmo, aceitando as 

coisas como eram e as mudanças, que não aconteciam por motivação dele, duvidoso se 

admitir que sua literatura estava entrando no capital era cinismo do homem ou 

dignidade do escritor. Não tinha grandes notícias sobre a literatura _ com exceção de 

um conto, destonado, segundo ele, e não intitulado, que diz enviar à amiga (Rio, 10-9-

1953, p.110). Sabino avaliava como positiva a predisposição de ambos ao silêncio, 

como aprimoramento intelectual e estético, que permitia uma compreensão mais ampla 

do sentido das palavras, sugerindo, mais uma vez, nas cartas, a temática do silêncio.    

Se a literatura e a vida caminhavam de curral para curral, a correspondência 

tornava-se uma obrigação estimuladora, transformando-se em um exercício de escrita 

sobre a vida e os incidentes diários. Ao refletir sobre essa vivência, em carta de 5-11-
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1953, p.111, a escritora concluía que, mesmo em uma vida comum, havia riscos 

profundos e ameaças frequentes. Segundo Gotlib (1995, p.251), “é comum na 

correspondência e na literatura de Clarice o relato de uma experiência de êxtase, que se 

dá repentinamente, com excepcional e inexplicável encanto.”, o que estaria articulado 

ao próprio juízo da autora sobre os perigos escondidos pelo cotidiano. Dentro das cartas, 

esse conflito aparece dramatizado na cena em que é surpreendida por Hulda Pulfer ao 

lavar um lenço, instante acompanhado por revelações e silêncios, ou quando comenta 

sobre Martha Baumann que “para comprar um maço de cigarros botou o chapéu e saiu 

por horas como se fosse para colher flores.” (Berna, 27-7-1946, p.37).  

Na ficção, a cena mais famosa e ilustrativa parece ser a paralisia de Ana diante 

do cego, no conto Amor. Cabendo cada ato ao espaço destinado, vida e ficção, ambas 

apontam para temática vigente da epifania (termo que não aparece nas cartas, e nem na 

obra de Clarice Lispector), discutida e ratificada, mesmo que com variadas 

denominações, Benedito Nunes (2009, p.123) chama de “cotidiano descortinado”; Olga 

de Sá (1979, p.106) de “momento excepcional em que se rasga para alguém a casca do 

cotidiano” e Affonso Romano de Sant’Anna (1977, p.187-188) de “revelação a partir de 

experiências rotineiras”, entre outros. Para Sant’Anna, a epifania consiste em um dos 

dez principais motivos da obra clariceana, correspondendo ao momento em que o 

personagem vislumbra a tentativa de falar diante do silêncio. 

 Parafraseando o crítico, as cartas da década de 1950 _ que se constroem a partir 

do não ter o que dizer _ estão como uma tentativa de fala, desabafo e pedido de 

conselho diante da impressão de inutilidade do que estavam produzindo. Para Clarice, 

não ter o que dizer não era motivo para não escrever, afinal, ambos, no mesmo estado, 

já tinham, inclusive, escrito um livro. No comentário, percebem-se nuances de como a 

linguagem, na literatura clariceana, é marcada pela consciência de que “é preciso falar 
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sobre aquilo que nos obriga ao silêncio.” (NUNES, 2009, p.134). A amiga, observando 

as omissões de Sabino e sentindo falta das palavras que a animavam, sugeria-lhe um 

manual do perfeito correspondente. Na mesma carta, de 11-1-1954, p.117, revelava uma 

experiência mal desenvolvida, que não sabia bem se seria romance ou novela. Por sua 

bibliografia e por carta posterior, de 7-5-1956, p.128, sabe-se que se tratava do romance 

A maçã no escuro. 

 A carta de Clarice, de 7-5-1956, p.128-129, também demonstrava interesse sobre 

o que Fernando Sabino estava produzindo, depois de tanto tempo sem se 

corresponderem em vista das viagens. Mas o principal era noticiar que A veia no pulso, 

título inicial de A maçã no escuro, estava, aparentemente, terminado. Em um apelo 

direto que ressaltava o valor da leitura antes da publicação, a escritora solicitava a 

opinião do amigo sobre algumas questões importantes e que ainda estavam deixando-a 

insegura. Para direcionar a leitura de Sabino, ela apontava para o título que lhe parecia 

solto e lhe despertava enjoo, indicando as informações que poderiam ser retiradas e o 

tom pretensioso ou ambicioso da narrativa. 

Clarice confessava não poder refazer a leitura por sentir-se fria e já longe do 

livro, com desprezo por ele, pois sua atenção se voltava para O búfalo, para a história 

sobre um pintinho e uma menininha e para um outro conto sobre a menor mulher do 

mundo (os dois últimos em carta de 12-7-1956, p.134). A vontade de se afastar da obra 

terminada transparecia na confissão de que ia se desgostando aos poucos de tudo que 

escrevia e no desejo de uma publicação rápida. Pedia a Sabino o nome de alguns 

editores que poderiam publicar imediatamente, sem que fossem, necessariamente, bons. 

Agora, era ela quem não se importava com a qualidade da publicação. 
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 Entre os nomes referenciados por ele, estava o de Ênio da Silveira, diretor da 

Civilização Brasileira, que também editaria O encontro marcado, e que prometia 

publicação para ela ainda aquele ano. Clarice gostou, inicialmente, da sugestão, no 

entanto, as cartas posteriores mostram que a publicação não aconteceu por essa editora. 

Caminhando entre dúvidas, Fernando Sabino escrevia: “Este ano não acredito que o 

livro saia” (Rio, 26-9-1956, p.144). Insegura, Clarice Lispector confessava: “Minha 

impressão é que, depois de ler, ele não vai querer publicar.” (Washington, 25-10-1956, 

p.147).   

Sabino e Rubem Braga também tentavam agilizar a edição na José Olympio, por 

isso, o amigo comentava, em carta de 19-12-1956, p.183: “Eu é que achei que seria 

mais interessante para você sair na Zé Olympio e enquanto não houvesse compromisso 

final entre você e a Civilização, pedi ao Otto e ao Rubem para falarem com ele.”. A 

publicação por Ênio da Silveira estava assegurada, porque os textos de Clarice o tinham 

impressionado bastante, por isso, Sabino insistia para que ela esperasse mais um pouco 

e não entregasse o livro a qualquer oficina, como queria a princípio.  

Porém, a postura positiva do escritor transformou-se em crítica irônica, em 16-2-

1959, p.198-199, três anos depois de Clarice ter terminado A maçã no escuro, ao 

comentar a confusão criada pela ameaça de devolução do livro por ênio:                      

“O romance com o Ênio, você soube a onda que criou a ameaça de devolução (...) o ênio, cujo 

nome passo a escrever com letra minúscula até que o publique, me disse que sairá em meados 

deste ano, logo que você devolver os originais, conforme comunicou a você.” Um comentário 

de Paulo Francis, que trabalhou com ela na revista Senhor, explica a relação da 

romancista com os editores: “era evitada como uma praga, devido ao caráter moderno 

de sua literatura, que não seguia o ‘realismo socialista’ e representava a realidade ‘em 

relances, indireta e indutivamente’” (GOTLIB, 2009, p.310). 
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Já tendo passado por várias recusas no início da carreira, e, naquele momento, 

com os contos de Laços de família presos nas mãos de Simeão Leal, que os 

encomendara, e ainda não tinha conseguido publicá-los, Clarice vê a edição de seu 

quarto romance, mais uma vez, adiada. Ainda que contasse com maior prestígio, as 

editoras mostravam-se receosas diante de uma escrita que se diferenciava do que a 

maioria estava publicando.  

Quanto ao livro de contos, foi publicado em 1960, pela Editora Francisco Alves, 

e contou com o artigo O livro e a perspectiva (9-10-1960), de Eduardo Portella, no 

Jornal do Comércio, que destacava a nova ordem estrutural que os contos impunham 

em contraposição ao que se conhecia do gênero na concepção naturalista. O crítico 

também ratifica e elogia Antonio Candido, quem considera o primeiro a reconhecer a 

originalidade da escrita clariceana. De outra forma, Massaud Moisés, em um ensaio 

reunido em Temas Brasileiros (12-1961), percebe a nova estrutura, para ele, “a narrativa 

lenta e microscópica de Clarice não se adéqua à rapidez de uma história curta” (SÁ, 

1979, p.36).   

Já em relação a A maçã no escuro, a escritora teve que esperar por mais dois 

anos para tê-lo publicado, em 1961, pela Editora do Autor, fundada por Fernando 

Sabino e Rubem Braga. O livro foi bem aceito pela crítica em geral, pois, segundo 

Esdras do Nascimento, em artigo Clarice Lispector: o duro ofício de viver (1961), 

publicado na Revista dos Editores, já havia público para a escritora que não era mais 

uma ilustre desconhecida. A volta de Clarice ao Brasil, segundo ele, havia acontecido 

em momento propício, quando “consolidaram-se editoras, outras nasceram, autores se 

popularizaram mais ainda com o rádio, o cinema, a televisão. E, paralelamente a isso, 

aos pouquinhos, um público de elite se formou.” (Idem, p.228-229).  
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 O empenho de Sabino em relação ao romance não se esgotava somente na 

procura por um editor. Ele acompanhou, de perto, a reescrita, interferindo, de maneira 

direta, nas questões que foram apontadas por Clarice na primeira carta de 1956. As 

observações foram discutidas intensamente e as modificações realizadas com a certeza 

da percepção atenta do amigo. O movimento de leitura de A maçã no escuro aconteceu 

ao mesmo tempo em que a autora estava lendo O encontro marcado, com a diferença de 

que já estava publicado. As cartas intensificam o tom de lição, com críticas, trocas de 

experiências e sugestões. Gestos que relembram as missivas de Fernando Sabino com 

Mário de Andrade, que, muitas vezes, correspondem ao desejo de formação de um 

escritor, de compartilhar incertezas e investigar, juntos, o caminho para o sucesso 

literário.       
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2. LIÇÃO POR CARTAS 

 

 

A sua obra se identifica com você, pois ela é tudo o que você é.  

(SABINO, 2003:9, p.31 – Carta de Mário de Andrade, São 

Paulo, 16-2-1942) 

 

 O encontro epistolar entre Clarice Lispector e Mário de Andrade ficou perdido, 

pois a carta enviada por ele ao Hotel Central, em Belém, foi extraviada. Mário 

respondia a uma pequena carta de Clarice, de vinte sete de junho de mil novecentos e 

quarenta e quatro, na qual ela reclamava do silêncio do escritor perante a publicação de 

Perto do coração selvagem e pedia-lhe que comentasse o livro, mesmo que as palavras 

fossem duras. Era importante a crítica de Mário para os que se iniciavam na literatura. 

Infelizmente, as impressões de leitura do escritor modernista foram esquecidas em um 

escaninho qualquer, “preciosa carta para sempre perdida.” (SABINO, 2003:8, p.19), que 

não foi encontrada nem quando Sabino retornou ao hotel para procurá-la.  

 Quando Clarice escreveu a Mário de Andrade, ele já mantinha, desde 1942, uma 

correspondência com Fernando Sabino. No diálogo, encontramos o mestre dedicado à 

formação intelectual do discípulo, o jovem escritor, que havia publicado Os grilos não 

cantam mais e que se empenhava na escrita de A marca. Sabino se colocava 
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inteiramente na posição de quem estava aprendendo, fazia perguntas, questionava, pedia 

conselhos que alcançavam, inclusive, a esfera pessoal. No conjunto das quarenta e 

quatro cartas, destacam-se como temáticas principais: “o problema da sinceridade do 

artista, a importância ou desimportância do sucesso, (...) o aprimoramento do estilo, a 

opção entre a arte social e a arte pela arte.” (SABINO, 2003:9, p.8). Surgidas no embalo 

do momento, essas discussões se desenvolvem a partir de um preponderante caráter 

pedagógico, e dão a ver, sobretudo, a constituição de um artista.    

 Fernando Sabino retoma os mesmos temas em correspondência com Clarice 

Lispector, dramatizando, de certa maneira, um diálogo entre Clarice e Mário, de tal 

forma que seus conselhos parecem reproduzir a voz muda do escritor paulista, que 

ressaltava a importância de uma escrita que buscasse a excelência, pois, somente assim, 

o artista conseguiria realizar uma obra maravilhosamente bem feita, fruto de um 

trabalho intenso, pensando na articulação entre vida e obra, literatura e sociedade. Por 

vezes, Sabino cita Mário em uma carta à amiga, em outros momentos, repete, 

integralmente, ensinamentos do mestre. Porém, é importante ressaltar que, entre Clarice 

e Sabino, não há a relação mestre - discípulo, ou qualquer tom superior, há, sim, o 

diálogo entre dois jovens escritores em formação. 

 Com o objetivo de continuar o percurso carta - lição - ficção, o segundo capítulo 

se detém no ponto em que a leitura intertextual de Cartas a um jovem escritor e suas 

respostas e Cartas perto do coração mostra que Fernando Sabino, Mário de Andrade e 

Clarice Lispector elegem o espaço epistolar como o lugar para o compartilhamento de 

ideias e diálogos. Quando, no final da década de 1950, Clarice encontra-se diante de 

vários dilemas em relação a A maçã no escuro, é a partir das cartas e conselhos de 

Sabino que continua a escrever até concluir que o livro precisava ser escrito em terceira 
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pessoa e que o prefácio, já parte da primeira versão final, não era necessário, podendo 

diluir-se entre os capítulos. 

 

 

2.1 SOFRER BEM, NÃO MUITO  

  

Ao iniciar a correspondência com Fernando Sabino, Mário de Andrade pede que 

ele faça um exame de consciência e uma avaliação se queria mesmo ser escritor. 

Mostra-se disposto a acompanhar o jovem, mas deixa claro que exigirá responsabilidade 

na troca de cartas. Fernando Sabino não hesita diante do escritor modernista e, sem 

conhecer o interlocutor pessoalmente, inicia a carta com muita formalidade, em 15-1-

1942, p.16, escrevendo: “Prezado Mário de Andrade”, seguido por um tímido pedido 

para que lesse seus escritos. 

 Mário de Andrade, escritor já consagrado, respondia de São Paulo ao desejo de 

Sabino em adquirir ensinamentos e subsídios teóricos para progredir na carreira. 

Consciente da recepção positiva do seu primeiro livro de contos, uma das primeiras 

questões que Fernando Sabino aborda é a desconfiança do artista sobre si mesmo, que, 

para Mário, era uma característica positiva, restrita aos artistas orgulhosos, que não se 

contentavam com pouco e não se satisfaziam com o sucesso aparente. A falta de 

confiança devia estar relacionada à insatisfação e consequente perseverança para melhor 

desenvolver sua arte, com o objetivo de uma expressão linguística peculiar, pautada na 

concepção do trabalho artístico como valor social e literário. 

 Na correspondência, Sabino está ainda confuso quanto às relações entre vida e 

arte, e mostra dificuldade em compreender como o conceito de insaciedade e 

capacidade de se repensar para alcançar o melhor cabem no trabalho como artista, sem 
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interferir na vida pessoal. Nas entrelinhas, Sabino, noivo da filha do governador de 

Minas, receia que as facilidades advindas do relacionamento amoroso possam interferir 

na sua carreira literária, já que se sentia acomodado ao serviço público, e o mesmo 

poderia acontecer na literatura, um traço de sua personalidade que interferia na sua 

vocação como escritor.      

 Percebendo em Sabino uma fragilidade na articulação entre vida e obra “que 

deveria ser a objetivação palpitante da vida do artista, a partir da força humana que só o 

sofrimento é capaz de proporcionar” (Carta de Fernando Sabino, 30-1-1942, p.27), 

Mário explicava que, para ele, arte e vida não eram categorias determinantes, que se 

opunham ou sobrepunham, mas que se relacionavam em um jogo de trocas. Por isso, a 

insatisfação pessoal nada tinha a ver com o descontentamento como artista. Um artista 

descontente era aquele que não se acomodava diante da realização inicial e revia seus 

objetos na busca de uma tentativa mais bem feita. É a grande lição de Mário: a 

insatisfação pertence aos artistas maiores que, diante das dificuldades, nunca 

derradeiras, devem seguir em frente. O fácil contentamento seria um suicídio para a 

capacidade criadora do artista, uma vez que, satisfeito, não teria razões para se repensar 

e progredir: 

 

Eu sei o que é a desconfiança de si mesmo: os maiores a têm. Mas 

esta pseudo-desconfiança na verdade é confiança, a gente sente 

que podia dar mais, é insatisfação de si mesmo, é um sentimento 

horrível causado justamente pela confiança que temos em nós, 

pela ambição voluntariosa, pelo orgulho. Esse orgulho que é 

despimento das vaidades minúsculas – essa vaidade tão comum 

nos artistas menores, nos artistas frouxos que se satisfazem com 

migalhas. (Carta de São Paulo, 25-1-1942, p.21)  

  

 O pensamento de Mário não propõe uma oposição direta entre satisfação e 

insatisfação, pois observa que se sentir satisfeito é resultado de um louvável trabalho 
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pelo qual se dá tudo o que tem, porém com a consciência de que a realização é apenas 

momentânea e que a quebra da sensação ocorre naturalmente quando obra e artista se 

separam, após a publicação. Por esse prisma, a insatisfação é resultado das múltiplas e 

distorcidas interpretações a que a obra de arte está submetida quando se torna exterior 

ao autor, que é obrigado a reconhecer a falência de seu objetivo, assim como o faz 

Mário, em carta de 16-2-1942, p.32, comentando o caso de Macunaíma, que estava 

sendo lido pelo público como uma manifestação de ufanismo, desconsiderando a 

intenção satírica do livro.         

 O modernista avaliava a recepção crítica da obra como uma maneira de se 

aprimorar e tocar para frente, acrescentando que o desprazer causado não devia ser 

motivo para a estagnação, ao contrário, devia possibilitar um processo pautado no sofrer 

bem, em que a qualidade do sofrimento se tornava fundamental para que a apreciação da 

obra, julgada negativa, não fosse uma forma de sofrer muito, com compensação e 

desespero. O caminho para excelência artística vai sendo traçado por Mário em forma 

de conselho e aparece, na carta de 16-6-1943, p.112, como ironia, quando comenta um 

projeto não publicado, que se chamava Vademecum para os artistas de boa-intenção, e 

trazia divagações estéticas sobre o artista e a funcionalidade da arte, em que a boa 

intenção, como justificativa, era capaz de desculpar o mau êxito, influindo 

negativamente na evolução de uma obra.   

 Mário avançava na discussão ao dizer que a capacidade de admitir a própria 

falha é a melhor maneira de alcançar a dignidade como homem. Destituindo-se de 

vaidade, o artista deve reconhecer que se dedica a um objeto intermediário, dependente 

dos leitores, que formam uma opinião favorável ou não, nem sempre condizente com o 

que o autor espera. Observa, também, que a impossibilidade de agir diretamente sobre o 

objeto é o que diferencia o artista de um santo ou missionário. No decorrer do diálogo, 
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afirmava que, somente consciente das dificuldades de seu material, o artista pode 

garantir expressividade humana à obra e progredir, tornando-a artisticamente bem feita, 

levando em consideração o interesse social. O percurso da arte deve ser, então, um 

caminho de concessões, em que se age apesar das objeções. Sobre o percurso artístico 

de Sabino, Mário observa: 

 

Você se analise, pense seriamente sobre você, sobre si você sente 

mesmo em si uma fatalidade pesada de ser artista, sobre si tem 

coragem e força para aguentar o tranco duro que vai ser o seu. É 

preciso pra você ter muita saúde mental pra não se amolar com os 

outros, com as incompreensões alheias, com as insatisfações. Si 

você tem orgulho suficiente para mandar o mundo à puta-que-o-

pariu, em benefício desse mesmo mundo imbecil. (25-1-1942, 

p.23).  

 

 Na leitura de A marca, segundo livro de Fernando Sabino, Mário percebe que o 

romancista se acomodou ao sucesso inicial, prendendo-se às observações positivas 

sobre Os grilos não cantam mais e, por isso, não avançou literariamente. Não 

observando crescimento na escrita de Sabino, sugere a leitura de Dias perdidos (1943), 

de Lucio Cardoso, por considerar que, entre os sete livros publicados pelo autor 

intimista, também não era possível identificar uma evolução. Mais do que cobranças, 

Mário oferece a Sabino a oportunidade para que ele não se limite a uma escrita fácil, e 

se arrisque em experiências novas, sem medo do fracasso, deixando de lado uma 

literatura esnobe e hedonística. Por isso, apesar de ratificar a importância de reescrever 

alguns trechos de A marca, insiste para que o jovem não assuma uma postura 

autopunitiva e, reconhecendo as próprias falhas, avance.  

 Quando Sabino começa a discussão sobre os literatos, que escreviam para 

jornais, e, por isso, negligenciavam a própria obra, Mário diz que o jornalismo, naquele 

momento, representava a maior e melhor possibilidade de aquisição financeira, logo, 
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não devia castigar-se, mas saber que, fora dos jornais, a literatura exigia muito mais. O 

próprio Mário admite que escrevia textos detestáveis por necessidade, entretanto, insiste 

que a aparente facilidade está na contramão do caminho do verdadeiro artista.  

 Fernando Sabino, no diálogo com Clarice Lispector, retoma as lições de Mário 

ao enfatizar a coragem com que ela deveria enfrentar os críticos, lembrando de Álvaro 

Lins e de Sérgio Milliet, que não haviam compreendido Perto do coração selvagem e O 

lustre como esperava. O escritor aconselhava à Clarice firmeza no trabalho de A cidade 

sitiada, apesar de não saber o que o livro representaria no final, para si e para o público. 

Continuava dizendo que a amiga deveria caminhar: 

 

A gente se angustia com o livro que está sendo escrito, não é 

porque está difícil, ou porque esbarrou num beco sem saída, 

coisas assim: a gente se angustia é por não saber intimamente o 

que está fazendo. Perde-se muito tempo, e há muita coisa de 

utilidade imediata atualmente, esperando o nosso esforço. (Rio, 6-

7-1946, p.27) 

 

Clarice entendia como falta de talento o árduo empenho para expor o que 

desejava, Sabino mostrava que essa característica a tornaria uma grande escritora, pois o 

caminho do artista verdadeiro contrariava, muitas vezes, a interpretação do público. Por 

isso, observava, em 3-8-1946, p.47, que a amiga tinha muitos, grandes e outros 

problemas não-literários, que a faziam achar que havia chegado ao fim da carreira. As 

próximas cartas mostram que, apesar dos contratempos, a escrita de Clarice vai se 

desenvolvendo com a ajuda dos conselhos de Sabino, que avalia, em 17-9-1946, p.60, o 

conto O crime do professor de matemática como uma comprovação de que a amiga 

progredia muito e de que, se o exercício literário era um sofrimento, agora, ela estava 
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sofrendo bem “com discernimento, com classe, com a serenidade de quem já é iniciado 

no sofrimento.”  

A postura incentivadora de Sabino se estendia aos dilemas de Clarice sobre a 

escrita para jornais. Ele ressaltava que era fundamental que a amiga não deixasse de 

escrever para a Manchete, fosse por dinheiro ou para não ficar ausente do círculo 

literário, e isso não a desmerecia. Todas as cartas que retomam a discussão sobre a 

escrita por necessidade financeira mostram um Sabino preocupado em não deixar que 

Clarice se esquivasse de algo que a maioria dos escritores estava fazendo, inclusive, 

como forma de conseguir auxílio para publicação dos próprios livros.  

 Para falar com Clarice sobre o caminho incerto e tortuoso de um escritor, Sabino 

recuperava as lições de Mário de Andrade, ressaltando que os desvios mais graves nessa 

empreitada artística estariam em aceitar a sinceridade e a espontaneidade como 

elementos estéticos. Centrado nessas ideias, Sabino discute, com a amiga, sobre a forte 

presença dela dentro da primeira versão de A maçã no escuro, que não podia se 

justificar pelo fato de que todos sabiam que alguém escrevia um livro, afinal, “a obra de 

arte deve ser artificial, arte fazer, arte feitura.” (Carta de Mário de Andrade, 21-3-1942, 

p.51).    

Sabino lê o romance, como um amigo atento, antes da publicação, incentiva a 

reescritura, a reavaliação da obra como afirmação do artista e sugere alguns ajustes que, 

segundo ele, correm por impertinência. Quase todas as sugestões foram aceitas e, das 

mais ou menos quatrocentas páginas, oitenta e três foram completamente reescritas por 

Clarice Lispector, sendo A maçã no escuro o único livro que, declaradamente, 

reescreveu oito vezes. Nas cartas do final da década de 1950, o elo de cumplicidade se 

observa, sobretudo, a partir da análise atenta, pelo ato da ação e recepção 
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compartilhados, de onde se pode depreender as primeiras recepções críticas de A maçã 

no escuro e os questionamentos da própria autora sobre suas propostas estéticas. 

 

 2.2 ESPONTANEIDADE PLANEJADA 

  

Em setembro de 1956, Fernando Sabino enviava a Clarice Lispector as 

impressões sobre A maçã no escuro. Infelizmente, as duas primeiras páginas perderam-

se. Os comentários retratados constam na carta de 12-11-1956, p.149, em que a autora 

retomava o assunto a fim de pedir a Sabino que fizesse as emendas necessárias às partes 

modificadas. Com a franqueza habitual, o escritor elaborou uma longa análise em que a 

primeira observação se referia ao título, ainda A veia no pulso, que , segundo a autora, 

era enjoativo.   

Por sua vez, Fernando Sabino o considerava pouco eufônico, apontando a 

possibilidade de uma leitura em que o artigo e o substantivo formassem apenas uma 

palavra: aveia. Sugeria o título de uma novela própria, O homem feito, que trazia como 

protagonista um eremita às voltas com o mundo adulto, ou, inclusive, que utilizasse um 

dos títulos das partes internas, preferencialmente, o da última, A maçã no escuro, apesar 

de pouco comercial. Aconselhava que o título poderia basear-se na ideia de 

reconstrução de um homem, o norte de todo livro, uma vez que Martim, em sua viagem, 

era a figuração do personagem se fazendo, processo tornado possível pelo crime.  

Clarice também insinuava algumas intenções, como publicá-lo sem título, ou 

retirar o artigo do título inicial para torná-lo mais eufônico, mas não se mostrava 

plenamente satisfeita. Ainda duvidosa na procura de um nome que refletisse a essência 
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do livro, pensa em O aprendizado ou em A história de Martim, de onde se depreende 

que, para ela, o livro pautava-se na trajetória de aprendizagem de um homem. Contudo, 

preferiu seguir uma das dicas de Sabino, que, diante da possibilidade de publicação 

garantida, que acabou por não se concretizar, já não via mais tanta importância na 

discussão e pedia que ela inventasse um título qualquer para depois encaixar no livro. 

Clarice opta, então, por tornar título geral o que antes só nomeava a terceira parte.  

A partir da escolha demorada, posterior às contundentes reflexões, observam-se 

os cuidados com a organização do livro e a preocupação em encontrar um título que 

pudesse ser eficiente enquanto objeto de circulação e, consequentemente, interessante 

para o editor, uma vez que Clarice queria publicar imediatamente. Editado como A 

maçã no escuro, ganham destaque os trechos que dialogam diretamente com o 

significado da expressão maçã no escuro, como no momento em que a maçã se torna 

metonímia da descoberta de Martim de que não precisava ver as coisas para legitimá-

las, nomeá-las ou saber que elas existiam, poderia reconhecer, apenas pelo toque, uma 

maçã no escuro, ou, também, a cena final da prisão do protagonista, que resulta do 

diálogo entre ele e o pai: 

 

— 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 misericórdia também, pois. Em 

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, 

1998:3, p.337). 
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Em contrapartida, abrevia-se, com a preferência, a expressividade das cenas em 

que a veia pulsante representa tensão, seja de Martim quando, caminhando incerto, 

questiona se seu crime realmente aconteceu ou se ele apenas estava pronto para essa 

realidade, pois ainda não tinha a capacidade de perceber como a veia pulsante respondia 

à realização de uma possibilidade; seja de outros personagens, como o professor, ao 

discutir com o filho sobre se ópera era ou não música de segunda classe. Destaca-se, 

também, a cena que, a princípio, integrava o prefácio como a imagem de uma 

impossibilidade tocada, sentida pela pulsação da veia, e, na edição final, foi adaptada 

para uma reflexão do narrador, misturada a pensamentos de Martim, quando o 

personagem pensa em escrever um livro na prisão, uma história sobre si:    

 

Martim estava contente, atento, imaginando a história 

que ia escrever. “De algum modo cada um de nós oferecia sua vida 

a uma impossibilidade. Mas era verdade também que a 

impossibilidade terminava por ficar mais perto de nossos dedos 

que nós mesmos, pois a realidade pertence a Deus.” Martim 

pensou depois que temos um corpo e uma alma e um querer e os 

nossos filhos — e no entanto o que verdadeiramente somos é 

aquilo que o impossível cria em nós. E, quem sabe, a sua seria a 

história de uma impossibilidade tocada. Do modo como podia ser 

tocada: quando dedos sentem no silêncio do pulso a veia. (Idem, 

p.319) 

 

Os questionamentos sobre o antelóquio provêm, igualmente, de discussões 

atentas. Fernando Sabino o considerava de todo dispensável, uma vez que repetia partes 

do livro, ou, se não, trazia informações que poderiam ser aproveitadas no decorrer da 

narrativa. Mais interessada nos contos que escrevia naquele momento e “exausta de 

sentimentos para trabalhar friamente na obra escrita com o coração perturbado” (Carta 

de Clarice, 7-5-1956, p. 128), Clarice questionava o interlocutor se realmente o prefácio 

prejudicava muito a história, pois, se achasse mesmo, ela tomaria alguma providência, 

afinal, ele havia entendido completamente o livro. Apesar de Sabino deixá-la à vontade 

para decisões finais, Clarice, após uma discussão interna, seguiu criteriosamente as 
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dicas do amigo e confessou concordar com todas as observações que ele fez, não 

cedendo, imediatamente, por teimosia. Desse modo, o texto inicial, que antecederia a 

história de Martim, é retirado da edição final, o que, para ela, representou a alteração 

mais difícil. 

 Contraditoriamente, é o próprio Fernando Sabino quem dá a conhecer o prefácio, 

diluído entre as páginas de A maçã no escuro, em carta de Clarice de 25-10-1956, 

p.152, na qual se apreende a história de Martim como um indireto avanço no mundo, 

pois: 

 

Quase tudo o que lhe aconteceu foi mais ou menos provocado por 

ele próprio porque do que lhe aconteceu ele precisava. A 

concretização de uma pessoa é muito difícil. Mas não irrealizável. 

Pois, como mais tarde ele eventualmente descobriria, o avanço 

insiste em criar o que já existe. E em acrescentar ao que já existe, 

algo mais: a imaterial adição de si mesmo.  

 

Progredindo a partir de pensamentos que, lentamente, se formam e se 

desmancham como nuvem, Martim estava em busca de uma verdade, de uma 

impossibilidade adorada, de uma nova linguagem, que somente seriam alcançadas se 

fôssemos ou nos tornássemos outros, objetivo principal da viagem empreendida. No 

caminho de muitos encontros e desencontros, A maçã no escuro se torna, também, a 

história de duas mulheres, de um crime, de desejos antigos e da “certeza de que somos 

os outros de nós mesmos” (Carta de Clarice, 9-1956, p.151). 

Por meio das cartas em que falam sobre A maçã no escuro, percebe-se, ainda, 

que Fernando Sabino, como revisor, atraía o olhar de Clarice para questões de grafia, 

como o uso de mesquinhez ou mesquinheza, bem como para questões de estilo, a 

utilização de expressões que nada acrescentavam, nítidas muletas, e para as passagens 

do livro em primeira pessoa, que aferiam um tom conceituoso e dogmático. O último 
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ponto ela também comentava, com ênfase, em carta de explicação pela escrita com tom 

dogmático, em 21-9-1956, p.139-140, quando se revelava emocionada pela amizade e 

leitura atenta do destinatário, destacando que a opinião dele era fundamental, 

importando mais do que a sua própria: 

 

 Outro motivo do tom conceituoso, esse motivo mais 

íntimo e puramente pessoal, foi (suponho) a necessidade de enfim 

não ter medo de, afirmando, errar. Foi uma coragem se bem que 

trêmula, se bem que incrédula de si mesma. Como você está 

vendo, explicar não justifica. Resta uma pergunta a mim, mas 

sobretudo a você: cortar a primeira pessoa não exigiria uma 

alteração profunda no livro? 

 

A intenção confessada com o uso da primeira pessoa era colocar-se inteiramente 

fora do livro, buscando isenção em relação aos personagens e não misturando sua vida 

com a deles, para isso, teria que agir em contramão e colocar-se dentro, como autora 

que, travestida no personagem Martim, conta a narrativa. A atitude era proveniente de 

rebeldia e falta de esforço em disfarçar que alguém escrevia o livro, pois disso todos já 

sabiam. Os romances anteriores haviam sido, predominantemente, escritos em terceira 

pessoa e, mesmo assim, avaliados como transposição da personalidade da autora. Cortar 

a primeira pessoa em A maçã no escuro, o primeiro em que se arriscou a escrever assim, 

significava não mais rebelar-se, exigia um esforço muito grande de pôr-se no clima 

novamente e recuperar o estado de exaltação da escrita, o que ela não desejava. 

A resposta de Sabino, em 26-9-1956, p.142, demarcava que Clarice havia feito 

uma interpretação precipitada de sua leitura, afinal, não achava que todo o livro 

apresentasse tom conceituoso e dogmático, somente as passagens assinaladas. Além 

disso, para o escritor, a necessidade de afirmação-rebelião e a vontade de estar dentro 

para colocar-se fora da narrativa não justificavam o uso da primeira pessoa, pois, com a 
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narrativa sendo contada por Martim, Clarice deixava de ser somente autora para ser 

personagem também, o que a fazia oscilar entre dentro e fora da obra, e não permanecer 

fora, como ela desejava. Sabino comparava a escrita em primeira pessoa a um desfile 

em que o rei estivesse nu, mas com uma faixa anunciando e, por isso, uma criança não 

pudesse perceber sem que a dissessem. O correspondente recupera o conto A roupa 

nova do rei, de Hans Christian Andersen, para simbolizar a tentativa de Clarice de 

declarar a todos, a partir do narrador em primeira pessoa, que o livro escrito possuía 

autoria.    

As discussões progridem quando Sabino sugere que a presença de um escritor 

escrevendo o livro seria perceptível não a partir de uma declaração explícita, mas pelas 

técnicas de escrita adotadas. A própria escolha de um protagonista masculino já ia de 

encontro ao que a crítica esperava da autora, desestabilizando a identificação de Clarice 

com as protagonistas femininas, não era necessário escrever em primeira pessoa para 

afirmar que Martim contava a história e, portanto, obviamente, havia um autor por trás 

da composição. O remetente discorda do tom maior que Clarice tinha percebido em A 

maçã no escuro como um todo, citando a cena de ajoelhamento e pedido de perdão de 

Martim, que, para ele, é emocionante, e, não, dogmática. Entre conselhos e reparos, 

Sabino confirma que o livro se impunha enquanto estrutura e que não havia necessidade 

de nenhuma alteração profunda, pois muitas notas eram questão de gosto pessoal. 

Mesmo assim, é com profundo reconhecimento pela leitura do amigo, 

impaciência e desânimo diante do livro que lhe parecia mal escrito e descosido, que 

Clarice inicia a reescritura, modificando as passagens indicadas por Sabino. Ele 

comenta em 1-1957, p.191: “Fiquei constrangido de você ter aceito todas as minhas 

sugestões, ao pé da letra, sem maior discussão. Fiz correções, mas francamente, também 

não precisava de tamanha violência.”. Enquanto reescrevia, Clarice via os problemas 
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para publicação intensificarem-se, sem que Sabino desistisse, mesmo declarando que o 

Brasil não apresentava as condições de edição, que ela merecia. As editoras estavam se 

modernizando, mas os livros ainda saiam com muitos erros, e a maioria dos escritores 

não era bem remunerada. 

Em contrapartida à demora na publicação de A maçã no escuro, Sabino 

explicava que não pode revisar O encontro marcado, pois a Civilização Brasileira não 

havia disponibilizado tempo suficiente para os últimos acertos, queria publicar de 

imediato, o que resultou em uma edição com muitos erros, sem as emendas que gostaria 

de ter feito e sem a revisão da amiga, como pretendia. Mesmo assim, Clarice não 

hesitou em enviar uma carta, em 8-1-1957, p.186, relatando as impressões provocadas 

pela leitura de O encontro marcado. A correspondente destacava o sentimento de 

tristeza adquirido pela sensação de que o livro caminhava entre a salvação e a perdição, 

tudo dependendo de um instante.     

Apesar de todos os elogios, a leitura despertava-lhe o desejo de que não fosse 

Sabino a pessoa capaz de escrever O encontro marcado, de atravessar a rua perigosa e 

correr o risco de uma escrita que era, ao mesmo tempo, autoescritura. Sem, 

aparentemente, compreender as observações, Sabino, em 1-1957, p.189, confessava que 

o romance funcionou como purgação, de motivação extraliterária, mas necessária para 

que, agora, limpo - livre, ele pudesse escrever sobre o que quisesse, a escrita de O 

encontro marcado concedia-lhe a liberdade necessária para elaboração de outro livro. 

Só não sabia bem se o havia escrito por muito cinismo ou por dignidade, humildade ou 

orgulho.                         

Enquanto ele se mostrava duvidoso, Clarice escrevia certeira em 24-1-1957, 

p.192-194: “o que menos vejo no seu livro é cinismo (...) Não achei que você tivesse 
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sido ‘humilde demais’”. Para ela, Sabino estava subestimando sua integridade e 

nomeando de cinismo o sacrifício, o sentimento auxiliar com o qual ele teve que se 

armar para ter a coragem de escrever um livro cuja história era subjetiva, mas sem 

preguiça ou facilidade, unindo vida e arte sem sobrepô-las. Um texto que dava, às vezes, 

a impressão desconcertante de falta absoluta de literatura, em que o escritor desnudava-

se completamente, como um missionário, mesmo que o objetivo final fosse em 

benefício próprio, eliminando algo que lhe fazia mal.  

Durante toda correspondência, é Fernando Sabino quem mais se coloca como 

leitor, e Clarice como escritora, em uma posição privilegiada, uma vez que lhe é 

possível expor seus escritos e ideias à prova de um amigo em quem confia, sobretudo, 

como escritor e crítico.   Quando Clarice desempenha a função de leitora especializada, 

na interpretação de O encontro marcado, percebe-se uma postura diversa da assumida 

por Fernando Sabino. A amiga também o incentiva, elogia-o, mas a partir de uma voz 

mais contida, que logo desloca a questão para si, para algo relacionado à própria 

literatura.   

Interessava à Clarice, como leitora, reconhecer o protagonista do romance, 

Eduardo Marciano, como alter ego de Fernando Sabino, e as artimanhas do amigo para 

executar o jogo autor-personagem, sem fazer propriamente uma biografia. Ressaltava 

que O encontro marcado fê-la sentir-se pertencente a uma geração, ao alcançar a 

impressão de estamos todos no mesmo barco a partir de algo essencial no livro, mas que 

nada tinha a ver com a descrição de fatos e ambientes. Clarice observava que o enredo 

era eficiente em prender o leitor, característica que parecia estar fora de moda. Destaca-

se, ainda no diálogo da carta de 24-1-1957, p.192, a associação entre o romance do 

amigo e A maçã no escuro, que ela continuava sem conseguir publicar.  
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Clarice percebia afinidades entre os livros, personagens à procura de algo, 

encontros marcados, que, no dela, não se realizavam. No entanto, achava que tinha 

parado na infância escritural, pois, ao escrever A maçã no escuro, havia transformado 

uma verdade sua em apenas ficção, o que exibia falta de maturidade literária. Tentando 

esconder a presença na narrativa, presa a técnicas, não havia conseguido encontrar a 

libertação, assim como Martim que, ao não concretizar o livro que desejava escrever na 

prisão, falta ao encontro com a palavra, com a nova e peculiar forma de expressão que 

motivava a empreitada iniciada pelo crime. A remetente achava que O encontro 

marcado representava a libertação de Fernando Sabino, pois ele teria conseguido se dar, 

trabalhar com arte e vida, sem tentar se esconder atrás de recursos literários, e, também, 

sem recair em uma fácil justificativa de espontaneidade, que não é elemento estético.  

Na autocrítica que fazia ao analisar a relação do autor com os personagens, 

Clarice Lispector mostrava que A maçã no escuro havia falhado. Sem acesso às 

pretensões da autora, o que realmente chamou a atenção das recepções críticas iniciais 

sobre o quarto romance foi o caráter metalinguístico. Em 1962, Affonso Romano de 

Sant’Anna, com O desemprego do poeta (reeditado como Por um novo conceito de 

literatura), focaliza a linguagem de A maçã no escuro como “matéria-prima e elemento 

gerador” (SÁ, 1979, p.59) que pontua três relações principais: a palavra como meio de 

conscientização e evolução de Martim, a pretensão literária do protagonista que não 

progride diante do papel em branco e a descoberta, de si e dos outros, por meio dessa 

expressão linguística, mesmo que não consiga escrever a obra desejada.  

O trabalho de elaboração da linguagem de Martim, tentando ordenar seus 

pensamentos em formato de livro, seria correspondente ao próprio trabalho de 

estruturação romanesca. “A literatura de Clarice tocaria a questão da representação 

propriamente literária, que ― enquanto se formula, questiona suas próprias premissas e 
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sua coerência formal.” (FARINACCIO, 2004, p.114). O que Clarice chamou de projeto 

falho, a crítica entendeu como mais uma tentativa de renovação e, em 1966, Benedito 

Nunes, com o ensaio O mundo imaginário de Clarice Lispector, ressaltou a importância 

da ficção de Clarice com A maçã no escuro, que tematizava a linguagem como 

exercício lúdico.   

Sendo Cartas perto do coração um espaço para troca de ideias, 

compartilhamento e aprendizagem, é na correspondência que Clarice exercita-se como 

autora na busca de uma escrita que se pergunta incessantemente como, por quê e o quê 

escrever. Devido à unidade formal e / ou temática da obra claricena, é possível 

aproximar os textos ficcionais iniciais das questões literárias discutidas nas cartas até 

perceber e apreender, na novela A hora da estrela, a concretização do projeto de 

dissimulada transparência autoral, explicitado durante as reelaborações de A maçã no 

escuro, tendo em vista que, na novela, Clarice se reconhece como autora na Dedicatória, 

reescrevendo o próprio nome, em letra manuscrita, e coloca-se como instância narrativa, 

travestida em Rodrigo S.M, o personagem – narrador.  

Além disso, a escrita é problematizada diante do leitor, como parte do enredo. O 

pensamento ratifica-se pela observação de Vilma Arêas (2005, p.74) de que, na maioria 

dos livros de Clarice Lispector, a história se transforma basicamente na procura dos 

termos e motivos para relatá-la, tendo a preocupação com o fazer literário como 

característica da literatura como atividade incessante e altamente questionadora, 

reflexão constante. Dessa forma, as narrativas clariceanas se revestem de preocupações 

obsessivas, como o modo de escrever, construir os personagens e elaborar a intriga, 

questões que aparecem moduladas de livro para livro.  
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Segundo Arêas (Idem, p.75), em algumas obras, isso se torna mais claro, como 

em A maçã no escuro, no qual há, dentro do livro escrito, um livro falhado, já que 

Martim não consegue representar sua vida a partir da palavra escrita, apenas como uma 

alusão que corresponde, principalmente, às metáforas da veia pulsante e da maçã no 

escuro. Acredita-se que a ficção A hora da estrela e a correspondência Cartas perto do 

coração também trazem as questões subescritas à composição de A maçã no escuro, 

que, observadas em conjunto, traduzem uma escrita que se investiga enquanto se 

escreve, um dos pilares da obra clariceana. 
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3. A ENCENAÇÃO DE UMA ESCRITURA 

 

Infelizmente a carta que eu queria escrever a você não posso 

escrever. Escrevi outras, várias, guardei algumas naquela 

pasta de meu arquivo que tem escrito “Clarice Lispector – 

Ensaio”.  

(SABINO, 2003:8, p.101 – Carta de Fernando Sabino, Rio de 

Janeiro, 8-8-1953) 

 

Na ficção e na correspondência, pensar sobre as razões de escrita representa a 

inquietação estética de Clarice Lispector e o que Vilma Arêas (Idem, contracapa) chama 

de disposição para o risco e a renovação. As cartas com Fernando Sabino, paralelas à 

escrita de A hora da estrela, ajudam a refletir com nitidez sobre a patente formação 

desse questionamento clariceano. Em torno da ideia geral de escrita no limite do 

periclitante (GOTLIB, 2005, p.237), envolvendo a relação de Clarice Lispector com a 

palavra que pode descrever ou adivinhar, dizer ou silenciar, confessar ou narrar, gravita 

a imagem que Fernando Sabino cria, em 6-7-1946, p.28, ao comparar a arte de escrever 

à arte de um equilibrista, percebendo que a amiga, por talento, e não por trapaça, havia 

pulado etapas e avançado em relação aos escritores de seu tempo. Sabino mostra a 

condição do artista e de sua arte, sempre por um fio, arriscando-se a cada livro: 
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Tem de ser equilibrista até o final. E suando muito, apertando o 

cabo da sombrinha aberta, com medo de cair, olhando a distância 

do arame ainda a percorrer – e sempre exibindo para o público 

um falso sorriso de serenidade. Tem de fazer isso todos os dias, 

para os outros como se na vida você não tivesse feito outra coisa, 

para você como se fosse a primeira vez, e a mais perigosa. Do 

contrário seu número será um fracasso.  

  

 Mesmo temendo a sensibilidade exagerada da escritora, o amigo advertia que a 

desconfiança de si mesma, sem demonstrar para o público seus riscos, era essencial no 

percurso de um artista, atitude a tomar, para evitar futuros malogros, no caminho que 

começava a percorrer nas primeiras obras. A imagem da escritora na corda-bamba, em 

equilíbrio precário, permeia o ato criador, que, segundo depoimento, na coluna 

Diálogos Possíveis, em entrevista com Fernando Sabino, se dava na mistura entre o 

momento deliberado e a inspiração, pois, como afirma Arêas (2005, p.21), a produção 

da escritora é de tal modo entrelaçada, que seria um risco de simplificação ou furor 

classificatório estabelecer fronteiras ou rupturas drásticas em seu percurso. 

 A confissão de Clarice, em carta de 21-9-1956, p.139, sobre a dificuldade de 

separar a vida dos personagens da sua, pode ser o passo inicial para pensar A hora da 

estrela. A afirmação autoral na ressalva da Dedicatória, na verdade Clarice Lispector, e 

a apresentação do narrador Rodrigo S.M como o responsável por contar a história e 

como um dos personagens principais, logo no começo da narrativa, na página 19, parece 

confirmar que o desnudamento da escrita inicia-se pelo travestimento, necessário para 

evitar o choro piegas, diante da história de Macabéa, e a associação com a autora que se 

assina. Clarice cria um dispositivo original em que a instância narrativa, que atende pelo 

nome de Rodrigo S.M, coloca-se cheio de dilemas e dúvidas, sofrendo com a 

personagem.  



 76 

 Rodrigo S.M propõe-se a dar vida à nordestina, empenhado no problema de criar 

por meio da palavra, pois é através da palavra que se desenvolve a encenação. Ele 

apresenta, ao leitor, a história de Macabéa, mas, logo depois, detém-se em 

questionamentos de como, por quê e o quê escrever. Todo o livro acaba por se tornar 

um exercício compulsivo de escrita, marcado pela dificuldade do narrador diante de um 

enredo aparentemente simples e das variadas possibilidades de que dispõe para narrar 

uma personagem inexpressiva como Macabéa. Em A hora da estrela, o leitor assume o 

papel de interlocutor-mudo que presencia a construção da narrativa e observa a 

performance do narrador que vai criando e transformando uma ideia, um esboço, uma 

frase, até chegar à conclusão de uma narrativa sem respostas.       

O romance permite relacionar questões discutidas nas cartas e na literatura, nas 

quais se percebem maneiras, ainda que transfiguradas, de ver o mundo, e que ajudam a 

auferir uma mitologia particular (FRYE, 2000, p.12) de Clarice Lispector. Em uma 

correspondência, que se afirma em subjetividade, traçam-se linhas que participam do 

mecanismo íntimo do fazer literário, uma vez que as cartas perto do coração se 

apresentam igualmente como instância de reflexão, de reelaboração e de comunhão de 

ideias.   

        

3.1 PENSAR É UM ATO  

 

A hora da estrela, segundo Benedito Nunes (1982, p.15), condicionou a terceira 

fase de recepção da obra clariceana, que se iniciou com a morte da escritora e foi 

caracterizada pela afirmação do interesse do público. O livro derradeiro questiona as 

formas narrativas tradicionais, como instâncias próprias ao fazer literário, em um jogo 
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de identidade da ficcionista consigo mesma, com o narrador, com os personagens e com 

o próprio autor, que afirma sua autoridade, assinando Clarice Lispector entre os muitos 

títulos, embora, na intriga, tenha escolhido um narrador masculino, o eu que se impõe e 

se afirma porque escreve. O jogo identiário é o preâmbulo de toda narrativa.    

Rodrigo S.M, como o narrador em primeira pessoa, é, também, personagem, 

uma vez que, enquanto narra, vai se construindo na trajetória narrativa. A partir dessa 

estruturação, Clarice Lispector, Rodrigo S.M e Macabéa são presenças que disputam 

entre si o protagonismo: a autora é, na verdade, Clarice Lispector, mas cede o narrar a 

Rodrigo S.M para falar sobre Macabéa, personagem a quem só é dada a voz para exibir 

um diálogo gago, com o pretendente Olímpico, no banco de uma praça pública.  

 Autor, narrador e personagem formam, assim, uma estrutura desdobrável, em 

que se espelham como identidades intercambiáveis. Mais do que simples identificações 

biográficas entre os três, como a infância pobre no Nordeste e o exercício da escrita, o 

intercâmbio se dá por meio da emergência de uma mosaica subjetividade autoral que 

dedica o livro-coisa a Schumann e à doce Clara. Posteriormente, o autor devota-se a 

diversos alvos que variam do seu próprio sangue de homem em plena idade a gnomos 

que lhe habitam a vida e a músicos-profetas que o prenunciaram e permitiram a 

explosão de um mim em eu. Quando passa de objeto a sujeito da narrativa, a partir de 

uma súbita fragmentação, o eu torcido se declina, ainda, em vós, ressaltando que precisa 

dos outros para se manter de pé. 

Para dar continuidade à narrativa, no aparente cessar autoral de Clarice, Rodrigo 

S.M manifesta-se com um grito atormentador. O narrador convoca para si a 

responsabilidade de adivinhar a personagem, cujo sentimento de perdição foi pego de 

relance em uma rua no Rio de Janeiro. O livro, feito sem palavras, é, ao mesmo tempo, 

obrigação, silêncio e pergunta diante da pobreza da moça. Com o jogo paradoxal de 
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reflexos imperfeitos, Clarice Lispector insere-se em A hora da estrela, trazendo um 

narrador em primeira pessoa, sem entrar expressamente no livro como narrador ou 

personagem, sem fazer parte do cortejo que anuncia que o rei está nu, colocando-se fora 

da narrativa, para estar dentro.  

O livro é um autorretrato feito aos pedaços, em que se expõe uma maneira de ser 

do autor, na verdade Clarice Lispector, e em que se sustenta o desencadear da narrativa, 

quebrando a ilusão de mera confissão autoral e conduzindo o leitor a pensar como a 

novela está sendo escrita. O objetivo de narrar Macabéa, que, inicialmente, aparece 

como proposta principal, escapa pelos dedos do narrador, preocupado em enfatizar que 

a história está sendo inventada e adivinhada no momento da interlocução:  

 

Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com 

fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora 

queira que para me animar sinos badalem enquanto adivinho a 

realidade. E que anjos esvoacem em vespas transparentes em 

torno de minha cabeça quente porque esta quer enfim se 

transformar em objeto-coisa, é mais fácil.                                                                   

                 Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra?                      

                   Mas será que ao escrever – que o nome real seja dado 

às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, 

inventa-se-a. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. 

                   Por que escrevo? Antes de tudo porque captei o 

espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo. 

(p.24) 

   

Sem conseguir imprimir definições exatas à nordestina, o narrador simula uma 

história ao deus-dará para dar a impressão de que a narrativa progride sem 

planejamentos. Rodrigo S.M, por impossibilidade de definir essa história, cria 13 

possíveis títulos para sua narrativa e só admite, com tom de certeza, que não inventou 

Macabéa, ela é quem, apesar de crente como uma idiota, forçou a própria existência, 

deixando de ser apenas uma ideia. Escrevendo quase que espontaneamente, Rodrigo 
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S.M participa de um livro já escrito / inscrito em si, no qual a metalinguagem adentra 

como componente contestador das formas de narrar, referente à escolha entre o 

pronuncio e o prenuncio, ou seja, entre a história narrada em fatos ou adivinhações. O 

livro é repleto de parênteses reflexivos, que desenvolvem um outro enredo dentro da 

história da nordestina, envolvendo “múltiplas e complexas relações: entre o escritor e 

seu texto, entre o escritor e seu público, entre o escritor e esta personagem tão distante 

de seu universo” (FULKEMAN, 1990, p.3). A narrativa acaba sendo também uma 

escrita sobre a possibilidade ou impossibilidade de escrever e poetizar a realidade de 

Macabéa: 

 

 O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera 

rua do Acre entre as prostitutas que serviam a marinheiros, 

depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do 

porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. (O que é que 

há? Pois estou como que ouvindo acordes de piano alegre – será 

isto o símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro 

esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei tudo 

para que esta se torne real.). (p.37)    

 

Em meio à descrição do ambiente da personagem, ao som do piano alegre que 

contrasta com a cena narrada e as confissões do narrador, quase cedendo à tentação do 

gosto romântico de dar um final glorioso à Macabéa, a metalinguagem do livro se 

desenvolve contemplando ativamente a construção ficcional e avança em 

questionamentos, convocando o conceito de autor implícito, “entidade literária que 

medeia a figura do autor histórico, de recorte biográfico, e a do narrador equivalente ao 

ponto de vista eleito para apresentar um relato ocorrido aos seres que povoam o texto.” 

(GONÇALVES, 2000, p.13), e tornando o próprio ato de escrever mais um personagem 

que disputa o protagonismo da narrativa.  
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É tentando alcançar a essência desse ser tão desamparado que Rodrigo S.M 

insurge, com atormentada loquacidade, entendendo o testemunho como dever e 

obrigação moral de quem se sente sufocado, e explicando por que escreve. Apesar de 

ser escritor e estar cansado de literatura, não consegue viver só na mudez, pois sabe que 

as coisas se criam por um ato de vontade e afirmação: Tudo no mundo começou com um 

sim. A narrativa estaria ligada à novidade que é escrever e à sobrevivência pessoal, pois 

ele confessa que escreve para esperar a morte, para livrar-se do tédio e por necessidade 

intelectual. Se não escrevesse, morreria simbolicamente todos os dias, enterrado na 

rotina. Por isso, não cessa seus embates, coloca-os e os resolve diante do leitor:  

 

Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária 

que respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui 

a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O 

que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar 

sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja 

de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. 

Por que há o direito ao grito. 

Então eu grito. 

Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o 

corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um 

sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem 

corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz 

falta a ninguém. (p.19-20)   

     

Rodrigo S.M mostra o compromisso do artista diante do que vai escrever. A 

escolha do assunto, do tema, também cabe a ele, não há negociação. Assume, sozinho, o 

risco de falar de uma personagem que foge aos padrões de beleza. S.M sabe que poderia 

fazer uma narrativa de denúncia, tem as prostitutas como elemento para isso, mas a 

opção é outra: falar de um ser que não existe para ninguém. O narrador oscila entre 

aqueles que apregoam aos quatro ventos as virtudes elementares, o amor pela vida, a 
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justiça, o sentimento humano, e o cego em farrapos, avistado por Fernando Sabino, na 

Broadway, que, “em silêncio impassível, exibia um testemunho valoroso, pois se dava 

todo: cegueira, bastão, miséria, barba, origem e dignidade pelo direito dos homens que 

ele desconhecia” (Carta de Fernando Sabino, 6-7-1946, p.26).  

Contra os próprios hábitos e ultrapassando limites pessoais de quem não 

costuma escrever a partir do definível, Rodrigo S.M experimenta uma história com 

começo, meio e gran finale. Em ritmo descompassado, busca, com delicadeza de 

borboleta branca, o livro que já estaria escrito dentro de si e admite que o narrar 

prescinde de fatos. No entanto, nega-se como intelectual ao opor ao status factual a 

escrita com o corpo, que implica trabalhar com significados que não estão fechados em 

si mesmos, sons transfundidos de sombras, música transfigurada de órgão, reafirmando 

a produtividade de sentidos atribuída à palavra em uma relação não arbitrária entre 

significado e significante
5
. Por muitas vezes, S.M deixa perceber que o curso do enredo 

obedece a desejos do leitor e não ao seu, questiona, então, diante da morte de Macabéa, 

se o desfecho transmite grandiloquência suficiente para agradar a quem o lesse, 

reafirmando a ideia de que o sentido final da obra encerra-se em quem a lê, e não em 

quem a escreve. Rodrigo S.M dramatiza, de certo modo, um questionamento caro a 

Clarice Lispector: a recepção dos textos pelo público.   

  Mesmo cobiçando o tom grandiloquente para dar solenidade à história de 

Macabéa, Rodrigo S.M mostra pender à simplicidade da linguagem, desprezando 

maiores luxos que a poderiam contaminar e descaracterizá-la como instrumento do 

escritor, tornando-a uma escrita pela escrita. Para isso, o modo de escrever seria 

                                                             

5 Perspectiva baseada na análise feita por Lucia Helena (1997) da expressão corp’a’screver, de Maria 

Gabriela Llansol. 
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livrando-se de artifícios, palavras brilhantes e falsas que encobrissem ou enriquecessem 

o material final: a palavra, ou que enfeitassem a história da nordestina, prejudicando a 

verossimilhança do que deseja narrar. Essa era a possibilidade restante à linguagem e à 

criação diante da realidade de Maca. Lutando contra a tentação de idealizar, ele sabe 

que a coerência de sua realização depende do vocabulário escolhido para dar vida à 

Macabéa. Dialoga, pretendendo a concordância do leitor: 

 

É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos 

suculentos: conheço adjetivos esplendorosos, carnudos 

substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em 

vias de ação, já que palavra é ação, concordais? Mas não vou 

enfeitar a palavra pois se eu tocar no pão da moça esse pão se 

tornará em ouro – e a jovem (ela tem dezenove anos) e a jovem 

não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar 

simples para captar a sua delicada e vaga existência. (p.21)   

 

A modéstia ao escrever abrange a tentativa de captar a delicada e vaga existência 

de Macabéa, porque, para alcançar o ser teleguiado por si mesmo, de linguagem parca, 

precisa cada vez de menos palavras, o que também pode mostrar que já sabe escolher a 

palavra certa, aquela que transmitirá o que deseja. Com poucas informações sobre a 

nordestina e sobre os outros personagens, o narrador se dedica a um trabalho de 

adivinhação e carpintaria, cujo produto final advém dele mesmo, e não dispensa a 

singeleza necessária para falar de alguém tão diferente de si. Em meio à tentativa de 

simplicidade, Rodrigo S.M cria uma personagem, que é, ao mesmo tempo, uma pessoa 

inteira e real, e espera que o leitor a reconheça na rua, após todo esforço em mostrá-la: 

 

Ah que medo de começar e ainda nem sei o nome da 

moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples 

demais. O que me proponho contar parece fácil à mão de todos. 

Mas a sua elaboração é muito difícil. 

(...) 
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De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com 

uma coisa muito delicada: a criação de uma pessoa inteira que na 

certa está tão viva quanto eu. (p.25)  

  

Armando-se de coragem e força que vem da solidão, o narrador reconhece a 

dificuldade de enunciação, a partir de um enredo simples, e receia que o leitor não se 

interesse. A solução diante da realidade, que nada lhe diz, e dos fatos, pedras duras de 

serem quebradas, seria começar a narrativa de repente, com atenção aos sussurros e à 

constante dor de dentes que acompanha a tarefa, pois, assim, conseguiria se escrever 

através da nordestina, apagando-se. Na árdua tentativa de identificação com Macabéa, 

condição que julga imprescindível para a narrativa se desenvolver, Rodrigo S.M abdica 

da vida anterior e passa a se alimentar de frutas e vinho branco gelado, a não fazer a 

barba e a se vestir de roupas rasgadas, como um regime imposto a quem se propõe a 

criar. A renúncia e o sacrifício são o ritual de iniciação que antecedem a criação de um 

personagem que, às vezes, exige do artista a pesquisa sobre uma realidade que não 

conhece.  

Às vezes, mais do que um ritual de preparação, a criação de um personagem 

parece ser um ritual de sofrimento, quando afloram dores, dúvidas, questionamentos e 

impasses. A narração dos momentos angustiantes que antecedem a criação de Macabéa 

e o medo de começar a narrativa dramatizam o diálogo epistolar de Clarice Lispector 

com Fernando Sabino, principalmente, as cartas da década de 1940, em que a autora 

exibia-se frágil, achando que a dificuldade de iniciar um novo romance sinalizava o fim 

de sua carreira; e as cartas trocadas em 1956 sobre a reescritura de A maçã no escuro, 

momento em que Clarice confessava o receio de reescrevê-lo porque isso significaria 

entrar novamente no clima de exaltação e sofrimento que a primeira escrita havia lhe 

proporcionado.  
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Nas cartas de 1946, também começam a surgir os primeiros traços de Macabéa 

que, para a remetente, estão muito claros. Apesar de a reflexão ser proveniente de uma 

carta anterior de Sabino, de 3-8-1946, p.44-45, em que ele afirmava que o único 

testemunho que podia ser verdadeiro era o dos santos, todo o resto era movimento 

simulado, Clarice imaginava que o destinatário não compreenderia, com tanta 

facilidade, o trabalho iniciado por ela: 

 

Fernando, meu Deus, pois você falou numa coisa que está ligada 

ao trabalho que eu estava tentando e abandonei. Tratava-se de 

uma moça que, porque era curta de espírito e muito lenta, forçava 

muito esse espírito fraco e isso dava uma espécie de santidade. 

Meu Deus, nem sei explicar, estou vendo que você não pode 

entender assim. Mas, porque ela era desses fracos, ela forçava o 

espírito para ver a realidade – “mas era mais fácil ver o 

sobrenatural do que a realidade”. Ela forçava um momento de 

“santidade”para estar à altura das coisas que ela via com uma 

clareza intransponível e estúpida. (Berna, 14-8-1946, p.53).  

 

Tal como no texto da carta, Macabéa personifica essa moça pobre de espírito e 

que possuía, sem saber, o vazio que enche a alma dos santos, palavras de Rodrigo S.M 

para caracterizar esse ser que tem Deus como uma ideia abstrata e materializa uma das 

bem-aventuranças, apontadas por Cristo no Sermão da Montanha: Felizes os pobres de 

espírito porque eles verão a Deus. Macabéa, como os inocentes, vê coisas que os outros 

não veem. Seus olhos se abrem para os sonhos e fantasias, e não enxergam o lado mau 

da vida, por isso, é enganada e desprezada, pelo pretendente Olímpico e pela colega de 

trabalho Glória, que lhe rouba o namorado. Também, por esse motivo, gera, ao mesmo 

tempo, raiva e compaixão no narrador.  

Ao resistir a um Rio de Janeiro, todo feito contra ela, e forçar o espírito fraco, 

Macabéa figura-se como capim de sarjeta, sem se dar conta de que é um parafuso 
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dispensável, uma mulher obediente que nunca se questiona. Por um momento, a jovem 

de dezenove anos se identifica com o título Humilhados e ofendidos, do livro 

encontrado na mesa de Seu Raimundo, o chefe, e pensa em se identificar com alguém 

que tivesse sido humilhado ou ofendido, mas, logo em seguida, entende que não fazia 

parte desse grupo, aceitando a ideia de que não podia se enquadrar nessa classificação, 

permanecendo insegura quanto à própria identidade. Macabéa está condenada a não 

enxergar a realidade.  

Avançando na perspectiva do diálogo entre a correspondência e o texto 

ficcional, toma-se a carta de 17-9-1946, p.58-59, em que Fernando Sabino narra um 

sonho que tivera durante o período em que se encontrava no hospital para uma operação 

de amídala. Estavam ele e Clarice em uma praia, e ele contava que havia terminado de 

ler os originais de um novo livro de Octavio de Faria, um livro completamente 

diferente:  

 

Eu falei assim: “O mais impressionante, Clarice, é que tudo o que 

o Octavio criou agora existe e antes não existia.” Você não falou 

nada, estava de lado olhando o mar. Continuei: “Tudo tem um 

nome e mesmo a fera tem um nome que o Octavio não sabe.” 

Então eu escutei um ruído que podia ser o vento ou o murmúrio 

do mar, como o eco de um gemido do outro lado. Você não tinha 

escutado e continuava impassível como uma estátua. Falei de 

novo: “Tem um nome, Clarice, esta fera tem um nome.” De novo 

ouvi o ruído, desta vez mais nítido, áspero (era como um 

instrumento de música em que alguém soprasse com força), você 

se voltou, parecia também ter escutado.    

 

Logo em seguida à narrativa do sonho, Fernando Sabino apresenta breves 

sugestões para a revisão de O crime do professor de matemática, o conto que Clarice 

escreveu na Suíça.   
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A resposta de Clarice veio em 13-11-1946, p.64, quase um mês depois, 

analisando o sonho como uma narrativa bem escrita, pontuando a diferença entre algo 

bem escrito ou bem descrito, sendo a descrição uma qualificação de menor importância, 

já que, por mais bem descrito, não seria o original. A escritora afirmava que não 

pretendia psicanalisar o sonho, mesmo assim, não lamentava ter esquecido o nome da 

fera, embora soubesse que era para sempre. Achava que, se eles lembrassem, seria 

novamente um símbolo, e não uma palavra clara. Por mais que fosse o último símbolo, 

o mais perto do real, continuaria sendo o símbolo do símbolo. Tecia, então, 

considerações que suscitam as palavras de Nunes (2009, p. 132) quando analisa o 

fracasso da linguagem em Clarice Lispector, destacando que, nessa escrita, a linguagem 

é levada ao limite, ao confronto decisivo entre realidade e expressão, posto na falha 

existencial dos personagens, que se concretiza quando eles aceitam a impossibilidade de 

alcançar a plenitude.  

Se as palavras são sempre insuficientes para expressar o que se pretende, o 

silêncio parece ser a opção mais digna. Por mais que Clarice confessasse, como na carta 

de 25-11-1954, p.122, que ainda não havia alcançado o seu clímax como artista, 

continuaria a escrever, mesmo não tendo o que dizer. Transposto para obra, o tema 

também ajuda a pensar a assombração do silêncio (NUNES, 2009, p.132), 

consequência do fracasso da linguagem, que se impõe pela repetição intensa de termos 

na tentativa de expressá-los de forma mais concreta possível e / ou na criação de 

sentidos, que só se dão por inteiro no nível do silêncio ou nas entrelinhas, pois “certas 

coisas não se dizem, porque dizendo, deixam de ser ditas pelo não-dizer, que diz muito 

mais.” (Carta de Fernando Sabino, 26-9-1956, p.143).  

Em A hora da estrela, o silêncio ronda a vida de Rodrigo S.M na consciência da 

impossibilidade de transmitir integralmente a realidade de Macabéa, na dificuldade de 
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tudo contar e na busca de uma linguagem simples para caracterizar a nordestina. Há 

uma repetição de metáforas que caracterizam a personagem como um corpo cariado, um 

melado pegajoso, café frio, feto jogado na lata do lixo embrulhado em jornal. São 

designações depreciativas que intensificam sua natureza parca e a falta de fibra. O 

narrador se incomoda com a personagem que cria e confessa que ela lhe causa mal estar. 

Ele tenta se compensar amando mais o cão, no entanto, a natureza acomodada da 

personagem o persegue obsessivamente:   

 

(Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta 

moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. 

Estou com raiva. Uma cólera de derrubar copos e pratos e 

quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me 

compensar? Já sei: amando mais meu cão que tem mais comida 

do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? 

Não, ela é doce e obediente.) (p.33) 

 

Com uma raiva que parece se dirigir à Macabéa e a ele mesmo, por ser seu 

criador e não conseguir romantizá-la e criar uma personagem com fibra, permitindo que 

ela seja obediente, Rodrigo S.M vai construindo uma escrita distanciada do padrão 

romântico de legibilidade, mostrando que, de acordo com a composição da personagem, 

não pode mudar o destino de sua criatura. A pretensão de seguir o curso começo - meio 

- gran finale fracassa, pois, à medida que adivinha a realidade, percebe que é impossível 

representá-la e absorvê-la apenas seguindo desejos pessoais. 

Macabéa vai sendo desenhada por Rodrigo S.M a partir de seu apagamento. A 

vida esgotada de sentido é caracterizada por atitudes consideradas até mesmo pueris, 

como acordar cedo no domingo para ficar mais tempo sem nada fazer e ouvir com 

interesse, de madrugada, as muitas palavras da Rádio Relógio, que não conseguia 

compreender, e as informações que não sabia como aproveitar. Em que momento 
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poderia utilizar palavras como álgebra ou mimetismo? Qual contexto estaria relacionado 

a dizer que o Imperador Carlos Magno era, na terra dele, chamado Carolus? A Rádio 

Relógio exibe uma cultura inútil para uma vida ainda não desabrochada. É no 

esvaziamento de linguagem, de quem tem vida interior e não sabe, que se constrói a 

santidade do testemunho mudo de Macabéa. Sem fazer alarde, apenas por existir, ela já 

era uma denúncia e, ao mesmo tempo, diante do espelho, ela não era ninguém:   

 

Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem 

alguma. Sumira por acaso a sua existência física? 

 (...) 

 (Há os que têm. E há os que não tem. É muito simples: a 

moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo: não tinha. 

Se der para entender, está bem. Se não, também está bem. (p.32) 

 

Mesmo que o leitor não entenda sua descrição de Macabéa, o narrador insiste em 

caracterizá-la, mais uma vez, como alguém que simplesmente não tinha. Não há lugar 

para as Macabéas no mundo da aparência, onde as pessoas desempenham papéis sociais, 

aparentando o que não são. Macabéa só sabia ser, nada mais. 

 Com o desnudamento e a problematização da construção narrativa através da 

voz de Rodrigo S.M, atormentado em questionamentos sobre o fazer literário em A hora 

da estrela, reafirma-se o que Nilze Reguera (2006, p.112) chamou de consciência do 

narrar em Clarice Lispector, expressa pela tensão entre o dizer e o silenciar, 

característica de uma escrita que coloca a linguagem em questão, empreendendo a 

desconstrução dos elementos que a constituem. A performance do narrador que 

pretende se transfigurar em outrem e se materializar em objeto (LISPECTOR, 1984, 

p.27) é resultado do pleno conhecimento do pacto ficcional, pautado no fingimento. 
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Como um hipócrita
6
, Rodrigo S.M insiste com o leitor sobre suas pretensões em fazer 

uma narrativa simples e espontânea, mas realiza uma metalinguagem sofisticada, o 

romance se fazendo com erudição, discussões teóricas. Por mais que afirme a 

impossibilidade de apreender a realidade de Macabéa em totalidade, continua a 

escrever, a procurar maneiras de caracterizá-la para o leitor, o que representa, também, 

consciência em relação à dinâmica de produção e recepção do sistema literário e, por 

isso, preocupação com o leitor e com o modo como seu texto é abordado.  

Seria o processo de encenação de uma escritura em que as noções de história, 

sujeito e escrita são postas à prova pelo espetáculo escritural quando escritor / Clarice 

Lispector coloca o narrador e os personagens como atores, desestabilizando as fronteiras 

da própria ficção, ao desvelar mecanismos da escrita do romance. A encenação, em A 

hora da estrela, começa desde o momento em que a escritora dispõe as instâncias 

narrativas e avança até o próprio enredo, que fala menos da história de Macabéa e mais 

das razões e condições que permeiam a construção narrativa.  

O travestimento em Rodrigo S.M reafirma-se como mais um recurso de 

encenação que, segundo Silviano Santiago (2004, p. 12), já começa pela escolha de 

alguns possíveis títulos para a narrativa, como Saída discreta pela porta dos fundos, 

demonstrando o tom zombeteiro e consciente de quem sabe ter iniciado um movimento 

simulado entre as instâncias narrativas: quem sai discretamente é Clarice, Rodrigo S.M 

ou Macabéa? A construção de A hora da estrela pode deixar a ilusão de que a literatura 

de Clarice Lispector submeteu-se aos padrões românticos, realistas e regionalistas, dos 

quais ela não havia participado com as primeiras obras, mas, na verdade, representou 

                                                             

6 Para compreensão desse termo, toma-se sua apreensão no grego: hipokrités, -oú, aquele que 

responde, actor.  
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uma forma de gargalhar na cara da tradição afortunada, na expressão de Silviano 

Santiago (Idem), e simular uma narrativa que estaria centrada nas possíveis relações 

entre a história inventada de Macabéa e os reais humilhados e ofendidos no Rio de 

Janeiro, enquanto, sorrateiramente, a escrita assume o papel principal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      

 

Tenho lido muito A imitação de Cristo que tem me purificado às vezes. 

Mas não sei aprender a desistir e tenho medo de desistir e me 

entregar porque não sei o que virá daí.  

(SABINO, 2003:8, p.35 – Carta de Clarice Lispector, Berna, 27-7-

1946) 

 

 Cartas perto do coração atravessa 23 anos da literatura de Clarice Lispector, 

alcançando desde a escritora iniciante, que impressionou a crítica com Perto do coração 

selvagem, na década de 1940, à autora mais madura, em 1969, que, mesmo com oito 

publicações, entre romances e contos, passava por um período de dificuldade financeira 

e dividia, com Fernando Sabino, os originais do sexto romance, Uma aprendizagem ou 

o livro dos prazeres, publicado nesse ano pela Editora Sabiá, antiga Editora do Autor, 

que pertencia ao amigo e a Rubem Braga. Sobre a primeira leitura, o correspondente 

atesta, em 29-1-1969, p.203: “Você foi longe demais para mim. Ela ainda entendo, ela é 

você, e eu entendo você.” A última carta ratifica, pois, a imbricada tessitura do 

relacionamento de Clarice com sua literatura, de modo geral, o tema principal da 

correspondência com Fernando Sabino. 

Seguindo a afirmação inicial de Antonio Candido (1970/2004:1), que observa a 

identidade entre a autora e a primeira personagem, Joana, como uma questão de 
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linguagem, a correspondência de Clarice Lispector e Fernando Sabino comprova que a 

literatura, para a missivista, não representava realização inconsciente e instantânea, 

mera transposição da vida, mas trabalho árduo e consciente, que não excluía o momento 

que, em entrevista  já referenciada, a Fernando Sabino, ela chamava de uma coisa qualquer 

(SABINO, 2003:8, p.209), deixando entrever que havia algo de espontâneo e não 

calculado em suas criações.   

Por mais que o momento inicial fosse registrado em folhas soltas, a 

transformação em livro obedecia a revisões exaustivas. Há vários esboços da peça A 

pecadora queimada e os anjos harmoniosos. Do romance A maçã no escuro, foram oito 

reescrituras, além das discussões epistolares em torno dos motivos e razões que 

norteiam a escrita de A hora da estrela. Em uma reflexão que relembra o narrador 

Rodrigo S.M tentando alcançar o estado de santidade para falar de Macabéa, Clarice 

comenta que preferiu o silêncio para permanecer em estado de graça. Em carta de 13-

10-1946, p.65-66: “Talvez seja orgulho querer escrever, você às vezes não sente que é? 

A gente deveria se contentar em ver, às vezes. Felizmente tantas outras vezes não é 

orgulho, é desejo humilde.”. 

 A constante afirmação, na imprensa, de que escrevia quando tinha vontade, sem 

compromissos, provavelmente, contribuiu para visão de uma escritora meio alienada da 

realidade e distante das preocupações materiais, no entanto, as cartas revelam uma 

Clarice que precisava escrever como meio de vida, e bastante atenta às observações que 

Sabino propunha. No conto O crime do professor de matemática, ela concorda que a 

expressão: “Tirou a pá do saco” (Idem, p.67) é desagradável e responde que, de fato, 

“dá impressão daquelas frases-brinquedo que têm molinha escondida: tanto pode ser 

“tirou a pá do saco” como “pá saco tirou” (Idem).   
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Dessa forma, na leitura de Cartas perto do coração, em meio às notícias do 

cotidiano, o leitor se depara com a consciência do narrar de uma escritora que vive a 

literatura de uma forma visceral e profunda. Cada livro ou conto discutido com 

Fernando Sabino concentra os mesmos dilemas, como se cada um desses textos fosse o 

primeiro texto, pois, com todos eles, surge a imagem da artista embaraçada, confusa e 

desnorteada, perdida diante da tarefa de contar ou não uma história, debatendo-se entre 

o dizer e o silenciar. De acordo com Maria Aparecida Nunes, em artigo Jogo de 

disfarces, publicado no site oficial de Clarice Lispector, a escritora parece representar 

um papel. Desdobrando-se em pseudônimos ou assumindo a identidade falsa de seus 

narradores:  

A fala de Clarice Lispector é movida pela dissimulação. A 

começar pelo disfarce que usa para chegar à casa das leitoras. 

Clarice é Tereza Quadros, Helen Palmer e Ilka Soares. Existe, de 

antemão, uma máscara. Máscara essa objeto da sedução, à espera 

do ser seduzido. Não tem a pretensão da verdade. Apenas seduz. E 

isso basta. 

  

Como um farol, a correspondência entre Clarice Lispector e Fernando Sabino 

ilumina a ficção clariceana, ampliando o espaço de discussão e revelando uma escrita 

que, no afã de escrever, questiona-se, problematizando-se a cada carta, diante do olhar 

complacente e incentivador de Fernando Sabino. As cartas perto do coração têm 

semelhanças com Perto do coração selvagem, título do primeiro romance da escritora, 

são uma homenagem à memória da romancista genial, eternizando uma amizade e uma 

prática de escrita, pois essas cartas revelam caminhos literários, esboços, pensamentos e 

ideias tão peculiares a Clarice Lispector.       
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