
Biografia 

Clarice Lispector 
 

Chaya (ou Haia) Pinkhasovna Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 na cidade 

ucraniana de Tchetchelnik. Descendente de judeus, seus pais Pinkhas Lispector e Mania 

Krimgold Lispector, passaram os primeiros momentos da vida de Clarice a fugir da 

perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa (1918-1920). Por isso, decidiram 

emigrar do país.  

A família chegou ao Brasil em 1922 e instalou-se inicialmente na cidade de Maceió. Lá o 

casal e as suas três filhas mudaram de identidade e adotaram nomes portugueses: Pinkhas, o 

pai, passou a ser Pedro; Mania, a mãe, transformou-se em Marieta; Leah, a filha mais velha, 

virou Elisa; e Chaya (que significa vida) se tornou virou Clarice; só a filha do meio, Tania, 

não mudou de nome. Depois, mudam para Recife.  

Desde pequena, Clarice estudou várias línguas (português, francês, hebraico, inglês, iídiche). 

Era boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Após a morte da sua mãe em 1930, 

Clarice terminou o terceiro ano primário no Collegio Hebreo-Idisch-Brasileiro. Mais tarde, a 

sua família foi viver no Rio de Janeiro. Em 1939, com 19 anos, começou a estudar na Escola 

de Direito da Universidade do Brasil e dedicou-se totalmente à literatura. Fez cursos de 

antropologia e psicologia e, em 1940, publicou o seu primeiro conto, intitulado “Triunfo”. 

Após a morte do seu pai, em 1940, a Clarice começou a sua carreira de jornalista. Nos anos 

seguintes, trabalhava como redatora e repórter na Agência Nacional, no Jornal do Brasil, no 

Correio da Manhã e no Diário da Noite e outros. Nos jornais publicava suas crônicas. 

Conhecida como uma das melhores escritoras brasileiras e mais importantes escritoras do 

século XX. Clarice escreveu romances, contos, crónicas e literatura infantil. O seu primeiro 

romance, Perto do Coração Selvagem, foi publicado em 1944. No ano seguinte a escritora 

ganhou o Prêmio Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras. A autora usava também os 

pseudónimos - Helen Palmer ou Teresa Quadros. O romance A Hora da Estrela foi adaptado 

em 1985 para o cinema. 

Em 1943, casou-se com o Diplomata Maury Gurgel Valente, com quem teve dois filhos, 

Pedro e Paulo. Devido à profissão do seu marido, Clarice viveu em Brasília e por muitos anos 

fora do Brasil em muitos países do mundo, desde Polônia, Itália, Inglaterra, Suíça e Estados 

Unidos. O relacionamento durou até 1959, e após a separação, Clarice retornou ao Rio com os 

seus filhos. 

A escritora foi naturalizada brasileira e declarava-se pernambucana.  

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1977, aos 56 anos. 

 



Conjunto da obra  

de Clarice Lispector 

 

Título: Tipo de produção: Ano: 

Perto do Coração Selvagem romance 

 

1944 

O Lustre romance 1946 

 

A Cidade Sitiada romance 1949 

 

Alguns Contos 

 

contos 1952 

Laços de Família 

 

contos 1960 

A Maçã no Escuro 

 

romance 1961 

A Paixão Segundo G.H. 

 

romance 1961 

A Legião Estrangeira contos e crônicas 

 

1964 

 

O Mistério do Coelho Pensante  

 

literatura infantil 1967 

A Mulher Que Matou os Peixes 

 

literatura infantil 1969 

Uma Aprendizagem ou Livro dos 

Prazeres 

romance 1969 

Felicidade de Clandestina 

 

contos 

 

1971 

Água Viva 

 

romance 

 

1973 

 

Imitação da Rosa contos 

 

1973 

A Via Crucis do Corpo contos 

 

1974 

A Vida Íntima de Laura 

 

literatura infantil 1974 

A Hora da Estrela romance 

 

1977 

A Bela e a Fera contos 1978 

 

A Descoberta do Mundo 

 

crônicas 1978 

 


