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RESUMO 

 

 

BARRETTO DE CASTRO, Thales Augusto. Um outro olhar sobre a literatura brasileira: 

Clarice Lispector em tradução alemã. 2013, 291f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013. 

 

 

Este estudo propõe-se a discutir o potencial de recepção da obra de Clarice Lispector na 

Alemanha. Para tanto, fundamenta-se no ideário de tradução despontado nos anos de 

1970, sobretudo na Teoria dos Polissistemas de Itamar Even-Zohar, nas normas de 

tradução de Gideon Toury e nos conceitos de reescrita e patronagem de André Lefevere. 

Combinada a estes princípios tradutológicos, a obra de Gérard Genette, Paratextos 

Editorias, auxilia na sistematização das funções e especificidades do corpus desta 

pesquisa, qual seja, os paratextos que apresentam e comentam as traduções alemãs dos 

livros de Lispector: textos das orelhas, resenhas literárias, artigos de jornal, dentre 

outros. Mediante a leitura descritiva e analítica destes elementos textuais, mapeia-se o 

papel e a influência de instâncias e agentes, tais como editoras e articulistas, na 

divulgação desta escritora no sistema literário alemão. Destarte, evidenciam-se novos 

matizes na recepção da literatura brasileira traduzida na Alemanha, na medida em que a 

imagem associada à obra de Lispector se desvencilha de determinados estereótipos 

relacionados ao Brasil e alinha-se à tradição da literatura ocidental. 

Palavras-chave: Clarice Lispector, Alemanha, recepção, tradução, paratextos. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

BARRETTO DE CASTRO, Thales Augusto. Another glance at the Brazilian literature: 

Clarice Lispector in German translation. 2013, 291f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013. 

 

 

This study aims to discuss the reception potential of Clarice Lispector's work in 

Germany. Therefore, it is based on the ideas of translation emerged in the 1970’s, 

especially on the Polysystem Theory by Itamar Even-Zohar, the translation norms by 

Gideon Toury, and the concepts of rewriting and patronage by André Lefevere. In 

combination with these translational principles the work of Gérard Genette, Paratexts, 

supports the systemization of the functions and particularities of the corpus of this 

study, namely, the paratexts that present and comment the German translations of 

Lispector’s books: blurbs, literary reviews, newspaper articles, among others. By means 

of describing and analyzing these textual elements this work aims at mapping out the 

role and the influence of instances and agents such as e.g. publishers and journalists on 

the dissemination of this writer in the German literary system. Thus, new tinges in the 

reception of Brazilian literature translated in Germany become evident, as the image 

associated with Lispector's work is uncoupled from certain stereotypes related to Brazil 

and aligned with the tradition of Western literature. 

 

Key-words: Clarice Lispector, Germany, reception, translation, paratexts. 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

BARRETTO DE CASTRO, Thales Augusto. Ein weiterer Blick auf die brasilianische 

Literatur: Clarice Lispector in deutscher Übersetzung. 2013, 291f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2013. 

 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Rezeptionspotenzial des Werkes Clarice 

Lispectors in Deutschland. Das Fundament dafür bilden die in den 1970er Jahren 

entstandenen Übersetzungsauffassungen, vor allem die Polysystem-Theorie von Itamar 

Even-Zohar, die Übersetzungsnormen von Gideon Toury und die Begriffe wie rewriting 

und patronage von André Lefevere. In Verbindung mit diesen Übersetzungsprinzipien 

dient das Werk Paratexte von Gérard Genette der Systematisierung der Funktionen und 

Besonderheiten des Gegenstandes dieser Forschung, nämlich der Paratexte, die die 

deutschen Übersetzungen der Bücher Lispectors präsentieren und kommentieren: 

Klappentexte, Rezensionen, Zeitungsartikel u.a. Mittels der Beschreibung und der 

Analyse dieser Textelemente werden die Rolle und der Einfluss von Instanzen wie 

Verlagen und Journalisten u.a. auf die Verbreitung des Werkes dieser Schriftstellerin im 

deutschen Literatursystem dokumentiert. Dabei werden neue Konturen in der Rezeption 

der in Deutschland übersetzten brasilianischen Literatur sichtbar. Denn das mit 

Lispectors Werk assoziierte Bild wird von Stereotypen, die in der Regel mit Brasilien 

verbunden werden, losgelöst und stattdessen mit der Tradition der westlichen Literatur 

verknüpft. 

 

Stichwörter: Clarice Lispector, Deutschland, Rezeption,  Übersetzung, Paratexte. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de 

organismo perfeitamente calibrado, é também aberta, isto é, passível de 

mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua 

irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma interpretação 

e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma 

perspectiva original. 

UMBERTO ECO 

 

Antes mesmo de ingressar no curso de Letras, lembro-me de ter entrado em contato com 

os textos de Clarice Lispector e, numa emoção intelectual, cingida de fascínio e 

inquietação, subitamente me identificado com sua escritura ímpar, como se a ficcionista 

aludisse, subliminar e primorosamente, a questões filosóficas das quais eu me ocupara 

ainda jovem através da leitura de pensadores de expressão alemã como Nietzsche e 

Freud, que incutiram traços marcantes em minha formação cultural.  

O inefável deleite que experimentei na literatura de Clarice, paralelamente à diligência 

em me aperfeiçoar na língua alemã, reverberou-se em inclinação acadêmica, sendo uma 

análise do conto “Amor” o primeiro ensaio que redigi na Licenciatura. No terceiro ano, 

o arrebatamento exercido pela densidade da obra A maçã no escuro (1961) corroborou o 

desenvolvimento de um projeto de Iniciação Científica, no qual eu cotejava aspectos 

linguísticos desse romance com sua edição alemã de 1983, Der Apfel im Dunkeln, 

traduzida por Curt Meyer-Clason.  

Esse prelúdio científico logrou ser positivo sobretudo por promover, na minha trajetória 

de pesquisador, um salto da Linguística Contrastiva para a Tradutologia, pois a ideia de 

dar continuidade a estudos de alcance estritamente linguístico expandiu-se, assumindo 

uma preocupação predominantemente intercultural que, de um lado, harmonizou-se com 

minha predileção por temas mais dialéticos, por assim dizer; de outro, pareceu-me mais 

afeita à abrangência temática da obra de Clarice, e assim, daria ensejo a uma abordagem 

mais aprofundada e em maior consonância com esse objeto de estudo tão rico e 

diversificado.  
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Em função desta nova visada, passei a investigar a recepção da romancista brasileira na 

Alemanha, constatando, já em um primeiro momento, o número considerável de 

traduções alemãs de seus livros. Em contrapartida, detectei a inexistência de estudos que 

analisassem o conjunto destas traduções. Em vista desta lacuna, propus-me a suprir, 

ainda que de forma parcial, a carência de trabalhos acadêmicos brasileiros que versem 

sobre esta recepção.  

A questão de fundo que norteou este percurso investigativo foi a busca em entender 

como uma escritora tida por hermética e existencialista foi recebida em um país que, 

dentre outros atributos, é notadamente um centro irradiador da filosofia moderna. 

Procuramos verificar, de que maneira, e em que proporção, determinadas características 

do texto clariceano suscitaram um interesse relativamente incomum nos agentes 

literários alemães e, mais especificamente, como uma escritora, mulher e brasileira – 

que, embora tenha nascido na Ucrânia e vivido nos Estados Unidos e na Europa, 

compôs sua obra em língua portuguesa e sempre se afirmou “brasileira, pronto e ponto” 

– teria algo a dizer ao público alemão que a lê na época em que seus textos foram 

traduzidos para aquela língua. 

Afinal, qual seria a identidade cultural desta ficcionista? Em entrevista concedida ao 

professor Gilberto Martins da UNESP/Assis, em fevereiro de 2008, a professora Claire 

Williams, da Universidade de Liverpool, comenta o aspecto universal da obra clariceana: 

“Acho que a escrita de Clarice é de acesso fácil para qualquer leitor que esteja 

consciente das emoções que ele próprio sente, e que saiba observar e interpretar o 

mundo ao seu redor”
1
. Partilhando desta opinião, buscamos nesta investigação respostas 

a questões como: Por que Clarice foi traduzida sistematicamente nas décadas de 1980 e 

1990 na Alemanha e o que justificaria essa preferência? Qual a imagem de Clarice 

construída via tradução alemã?  

Na época em que se iniciou a publicação de Clarice na Alemanha, em 1964, ela não 

viria a estabelecer um contraponto ao elemento exótico, regional, ou estereotipado na 

divulgação da literatura brasileira naquele país, tão sublinhado pelas obras, por exemplo, 

de escritores regionalistas como Graciliano Ramos e Jorge Amado? Não viria ela 

                                                           
1
 MARTINS, G. F. e WILLIAMS, C. “Entrevista com a professora Claire Williams (Universidade de 

Liverpool – UK)”. In: Revista de Letras, n. 29, vols. 1 e 2. Fortaleza: UFC, 2007/2008, pp. 111-114. 
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acrescentar um componente mais universal à literatura brasileira recebida em território 

alemão, “arredondando” a imagem dos brasileiros na Alemanha?  

Sob a ótica dessas indagações, apresentamos brevemente nas linhas seguintes algumas 

vertentes já sedimentadas na recepção de obras brasileiras traduzidas para o sistema 

literário alemão, de modo a compor um breve panorama da imagem do Brasil divulgada 

na Alemanha e, assim, situar em poucas palavras a obra de Clarice Lispector na 

historiografia desta recepção. 

É bem verdade que este campo de pesquisa que estuda os mecanismos de inserção da 

literatura brasileira na Alemanha é, ainda hoje, relativamente pouco explorado, 

sobretudo quando se leva em consideração o crescimento do interesse pela cultura 

brasileira naquele país nas últimas décadas. Este progresso pode ser comprovado, dentre 

outras circunstâncias, pela tradicional feira do livro de Frankfurt, cuja edição de 1994 – 

bem como a vindoura de 2013 – elegeu o Brasil como o país a ser homenageado.  

A despeito deste progressivo interesse, a trajetória da tradução da literatura brasileira 

ainda é mormente marcada – mas não apenas – por simplificações reducionistas, diga-se, 

pelos estereótipos e/ou clichês acerca de nosso país. Buscando pontuar o início desta 

história, Checcetto (2011: 32) aponta o possível pioneiro a dissertar sobre textos 

produzidos na “Terra das Palmeiras”, o professor de estética da Universidade de 

Göttingen, Friedrich Bouterwerk, que no artigo Geschichte der portugiesischen Poesie 

und Beredsamkeit (1805) (“História da poesia e eloquência portuguesa”), considerando 

o Brasil como constituinte da mesma unidade política-cultural de Portugal, trata 

particularmente de obras de Claudio Manuel da Costa, atribuindo a este escritor uma 

“posição de destaque graças ao desenvolvimento de um estilo literário que classifica de 

refinado”.  

Após um período de divulgação de narrativas de viagem surge o primeiro romance 

brasileiro vertido ao alemão, O Guarani (1856), de José de Alencar, que recebeu, em 

tradução de Otto Janke, o título Der Guarany (1872). Para Mertin (2000: 358), desde 

este inicio da história da recepção da literatura brasileira na Alemanha, o índio na sua 

selva já estava muito presente no imaginário europeu; fato corroborado pelas editoras, 

por exemplo, na produção das capas das traduções dos livros brasileiros lançados 

naquele continente.  
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Em 1898, a tradução de Iracema de José de Alencar, feita por Christa von Düring e 

publicada pela Verlag von Boysen, traz um subtítulo que já descortina de antemão as 

intenções de tal empreendimento tradutório – Iracema, ein Sang aus den Urwäldern 

Brasiliens (“Iracema, um canto das florestas virgens do Brasil”) –, que marca a presença 

dos ideais estéticos românticos, em que a figura do índio, dentre outras nuances, 

[...] corresponde geralmente ao ideal do ‘bom selvagem’ de Rousseau 

[...] que marca o imaginário popular alemão acerca do Brasil.[...] Esta 

imagem também entra, em maior ou menor grau, na composição do 

quadro de referências que condiciona a recepção da literatura 

brasileira na Alemanha no século XX (CHEQUETTO, 2011: 32-3).  

Destarte, a partir do século XIX, o Brasil passa a ser mais fortemente caracterizado pelo 

exotismo, no sentido de ser diferente da Alemanha em praticamente tudo: natureza, 

tipos humanos, hábitos sociais, religiosos etc. Assim, a inserção – e recepção – da 

literatura brasileira em território teutônico, já no início do século XX, seria  

[...] mais facilmente assinalável em aspectos extraliterários [...]. A 

partir de então, a literatura brasileira passa a ser encarada como 

elemento integrante do conceito latino-americano – que é 

hiperonímico, generalizante e uniformizador –, perdendo a ilusória e 

tênue vantagem de seu inicial tratamento particularizado
2
. 

Também sob esta ótica, e apontando algumas especificidades deste elemento estranho, 

fremd, diversos estudos sobre a imagologia
3
 aplicados na relação entre esses dois países 

constatam que, grosso modo, sobressai na literatura brasileira traduzida a ideia do 

paradisíaco, do locus amoenus, que convive – considerando aqui em especial o século 

XX – ao lado da imagem do pitoresco e do exótico. Assim, as potenciais expectativas 

incitadas nos leitores são previamente “administradas” pelos agentes responsáveis pela 

publicação dessas traduções.  

Nesse sentido, Mertin (2000: 362-3) esclarece-nos apropriadamente como os interesses 

editorias falam mais alto na divulgação da literatura brasileira na Alemanha. A autora – 

que traduziu a obra Perto do coração selvagem de Clarice ao alemão, como veremos –, 

ao comentar a política norteadora dos processos de decisão editoriais, assevera:  

Aderir ou ceder à expectativa de um público que procura o exótico-

                                                           
2
 Ibidem, p. 34. 

3
 Para um aprofundamento do tema, cf. Sousa (1996 e 2004).  
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tropicalista na obra de além-mar é o que ainda determina, em muitos 

casos, a escolha de uma obra para tradução. [...] Revendo as resenhas 

publicadas nos últimos 15 a 20 anos, é fácil confirmar que os clichês 

estão fortemente arraigados [...] as próprias editoras contribuem para 

isso, com capas exóticas, textos de contracapa que descobrem 

parentescos dos mais absurdos com Fernando Pessoa, Guimarães Rosa 

ou García Marquez. 

Esta brevíssima exposição sobre a ressonância de algumas obras brasileiras recebidas na 

Alemanha teve o intuito único de demonstrar como a tradução dessa literatura naquele 

país é marcada, em maior ou menor grau, por alguns estereótipos que se reverberam por 

todo o percurso histórico deste empreendimento socioeconômico e cultural. Desse modo, 

a partir do reconhecimento de que há certos estratos sedimentados – basicamente o 

exotismo; mas também a denúncia social – este trabalho visa a mapear, circunscrever e 

documentar um outro estrato possível, definido pela obra de Clarice, que, como 

veremos, compõe um lugar à parte de seus conterrâneos, no que instaura novas nuances 

no paradigma de divulgação da literatura brasileira recebida na Alemanha.  

Assim, há de ser reiterado que o objetivo central desta dissertação de mestrado é o 

mapeamento – e sua análise descritiva – das principais tendências críticas que aferi das 

leituras dos paratextos que comentam a obra de Clarice Lispector recebida na Alemanha. 

Outras possibilidades de tratamento e aprofundamento desse objeto de estudo serão 

reservadas para uma pesquisa posterior, a ser desenvolvida em nível de doutorado.  

Desse ponto de vista, devemos ainda sublinhar que, embora Clarice Lispector 

componha o rol dos escritores brasileiros mais estudados tanto no Brasil quanto no 

exterior, a presente pesquisa possui um caráter notadamente original, já que, sob a 

perspectiva analítica dos Estudos Descritivos da Tradução, baseamos nosso estudo em 

um levantamento consideravelmente extenso de textos críticos de diferentes naturezas – 

textos de jornal, resenhas literárias, releases, dentre outros – publicados em alemão 

sobre a obra desta escritora, os quais, por sua vez, não haviam ainda nem sido reunidos, 

nem tampouco descritos ou discutidos de modo orgânico. Assim, neste trabalho, 

considerando a recepção positiva e relativamente contínua de Clarice Lispector na 

Alemanha, buscamos, por um lado, avançar o conhecimento da historiografia da 

literatura brasileira traduzida naquele país, por outro, apontar para as principais 

tendências críticas que rondam a obra desta escritora traduzida na Alemanha – 
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tendências estas que deverão ser estudadas com maior profundidade quando da 

continuação desta pesquisa, conforme mencionado acima. 

Sob a perspectiva deste impacto incomum da obra de Lispector, é cabível mencionar 

também o renascente interesse dos agentes literários alemães por essa escritora neste 

ano de 2013. A editora Schöffling, num belo prospecto [B-LV-273-8]
4

 anunciou 

oficialmente para agosto a publicação de três obras: Perto do coração selvagem, O 

lustre (inédita) e a biografia de Clarice Why this world?, de autoria do americano 

Benjamin Moser (inédita em alemão, mas já traduzida para o português). O título do 

prospecto – “Clarice Lispector. A voz do Brasil” [Clarice Lispector. Die Stimme 

Brasiliens] –, ainda que tenha fins comerciais, corrobora as proposições deste estudo: a 

imagem da literatura brasileira traduzida e recebida na Alemanha para além dos 

exotismos e estereótipos.  

Além da Schöffling, a editora berlinense Hentrich und Hentrich lançará em volume 

único, sob o título de “O mistério do coelho pensante e outras histórias” [Das 

Geheimnis des denkenden Hasen und andere Geschichten] a tradução de três obras 

infantis de Clarice: O mistério do coelho pensante [Das Geheimnis des denkenden 

Hasen], A vida íntima de Laura [Lauras Familien Leben] e Quase de verdade [Eine fast 

wahre Geschichte], que também deverão ser publicadas em agosto
5
. 

Encerrando estas considerações introdutórias, passemos a uma breve descrição de como 

se divide este estudo. A fim de fundamentar a discussão em torno da recepção da 

literatura de Clarice em um sistema literário estrangeiro, alemão, abordo, no tópico I do 

primeiro capítulo, parte da Teoria dos Polissistemas de Itamar Even-Zohar, e alguns 

desdobramentos de suas pesquisas que surgiram com a assimilação de Gideon Toury do 

papel central que as normas de tradução desempenham no produto final: o texto na 

cultura meta. Essa nova abordagem dos estudos tradutológicos, que promove uma 

                                                           
4
 Os anexos dividem-se em três seções – A, B e C. Neste caso, “B” indica a segunda seção, “LV” o 

número do anexo dentro desta seção, e “273” a página. Todos os anexos serão indicados nesta sequência 

– letra para a seção, numeração romana para o anexo dentro da seção correspondente, e numeração 

arábica para indicar a página em que podem ser consultados. Importante mencionar também que alguns 

destes anexos possuem anotações, fontes anotadas à mão por Klaus Küpper, de quem falarei no segundo 

capítulo.  

5
 Essas informações, fornecidas por Klaus Küpper, chegaram a mim apenas em maio de 2013, momento 

em que estou finalizando a dissertação. As chamadas das editoras, contudo, não acrescentam nenhuma 

nuance diferente da imagem de Clarice tratada ao longo deste trabalho. Pelo contrário, elas atestam a 

recepção positiva da escritora e o interesse de um certo grupo de leitores alemães pela sua obra.  
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mudança de olhar para o fenômeno da literatura traduzida, concentrando-se nas 

condicionantes culturais que norteiam a sua difusão e recepção, justifica o tratamento 

que dispensei a estas traduções, isto é, não abordo o “miolo” da obra, mas sim aquilo 

que se diz sobre ela, seus paratextos, que são, portanto, o meio por excelência pelo qual 

analiso esta recepção. Para isso, apoio-me no estudo de Gérard Genette, Paratextos 

Editoriais, como veremos no tópico II. No tópico III, finalizando a fundamentação 

teórica, as assertivas de André Lefevere, que discorrem sobre a manipulação dos 

agentes literários, são os pressupostos em que me baseio para tratar, ao final, das 

opiniões de alguns articulistas referentes às editoras e aos tradutores envolvidos na 

tradução da obra de Clarice Lispcetor ao alemão. Desse ponto de vista, cabe reiterar 

aqui o aspecto reflexivo da pesquisa, de caráter documental, que busca, por meio da 

leitura de paratextos e não do texto traduzido em si, descrever e analisar as nuances da 

imagem desta escritora brasileira divulgadas na Alemanha. 

 No segundo capítulo, abordo, no tópico I, as especificidades do corpus e sua ocorrência 

neste trabalho, seguidas, no tópico II, pela descrição da trajetória que percorri para seu 

levantamento e, ao final, no tópico III, concluo esclarecendo a metodologia de leitura 

que dispenso a ele.  

O terceiro e último capítulo concerne à parte principal da dissertação, na qual discuto, 

com base na análise dos paratextos levantados, as cinco vertentes predominantes na 

recepção da obra de Lispector na Alemanha.  

Finalizando o percurso, elaboro de maneira sintética nas “Considerações finais” 

apreciações que corroboram a hipótese deste estudo, além de apontar para alguns 

desdobramentos possíveis desta pesquisa. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Mudança no paradigma da tradutologia: Os Estudos Descritivos e a recepção 

de literatura traduzida 

A crença de que a tradução circunscreve-se a processos de cotejo entre estruturas 

linguísticas, formais ou semânticas, pelos quais o “original” – o texto fonte – é 

assumido como o elemento norteador da configuração que tomará o produto final – o 

texto meta –, marcou fortemente a reflexão, execução e crítica de tradução até meados 

dos anos de 1970. Termos como equivalência, precisão ou fidelidade eram caros às 

abordagens prescritivas que então intensamente vigoravam sob a égide do 

Estruturalismo. A falência deste quadro teórico proveio, em parte, da interação entre 

diferentes áreas do conhecimento, entre elas, a filosofia, a história, a antropologia e os 

estudos da cultura. No que diz respeito à problemática da tradução, tal 

interdisciplinaridade repercutirá, sobretudo, na necessidade de se considerar aspectos 

culturais que estejam envolvidos no processo como um todo, de modo que o olhar do 

tradutor deverá abranger o que está além do domínio de dois códigos, no que visará às 

condições de recepção.  

Ao falarmos em aspectos culturais, faz-se necessário entender, a priori, a amplitude do 

conceito de cultura, atinente a várias esferas da vida humana. Em texto em que trata das 

diferentes acepções do termo, Assmann (2006) elabora um percurso bastante minucioso 

dos inúmeros âmbitos aos quais ele pode se referir. Assim, cultura começaria por 

designar cultivo, portanto, referente a plantio; de semântica bem diferente, atribui-se o 

termo a divisões geográfica e política, que constituem, por exemplo, a cultura de um 

povo ou de uma nação. Se esmiuçarmos este último sentido, chegamos àquele que 

elitiza o conceito, verticalizando-o: por um viés social, de conceito normativo, fala-se 

em “alta cultura”, conforme prática comum ao século XIX. Ainda dessa ramificação há 

a ideia de “homem culto”, que exerce um trabalho intelectual em si próprio, cultivando-

se através do acúmulo de conhecimento; é um integrante da civilização, em oposição a 

um homem subdesenvolvido, rude, bárbaro. Desse ponto de vista, a autora abrange o 

sentido do termo para “cultura como bem elitista” [Kultur als elitäres Gut] cujo 
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significado e uso, afirma, estão em declínio desde os anos de 1960
6
. Outra aplicação do 

termo pode ser observada no contexto sócio-histórico, em que passa a designar modos 

de subjetivação e os discursos de um grupo, como é o caso, para citar apenas um 

exemplo, o da “cultura feminista”.  

Em última análise, podemos dizer que cultura refere-se a tudo aquilo que as pessoas 

aprendem para além de sua herança biológica, de tal modo e a tal ponto que a maneira 

como elas enxergam e organizam o mundo ao seu redor, sentem e compreendem, 

analisam e lidam com o (s) contexto (s) em que se inserem, estaria intimamente ligada à 

ideia de cultura. Na pluralidade de significações que marcam uma perspectiva de 

abordagem do conceito, poderíamos mencionar ainda uma vasta lista que, no entanto, 

desviar-nos-ia da concisão proposta nestas considerações iniciais.  

O que pretendemos sublinhar dessas constatações é que o olhar para a cultura – este 

componente sistêmico que inextricavelmente circunda o pensar e o agir humanos – 

promoveu um progressivo intercâmbio entre áreas das ciências humanas, refletindo-se 

também nos Estudos da Tradução. O contexto histórico e a cultura receptora passam a 

constituir o cerne nas investigações tradutórias; o status de quem recebe um texto torna-

se determinante em todo o processo.  

Sob a ótica desta conjuntura histórica, que promove uma mudança de olhar, os 

integrantes da vertente de tradução despontada na década de 1970 que, entre outras 

designações, tornou-se conhecida também por Descriptive Translations Studies – 

“Estudos Descritivos da Tradução” (EDT) –, não formando um grupo ou instituição 

estruturalmente coesos, estão mais ligados pelos pressupostos comuns de suas 

investigações, estudando as traduções em sua efetiva manifestação, com todos seus 

supostos ou possíveis erros e defeitos, a fim de encará-las como eventos condicionados 

histórica e culturalmente.  

É deferida, assim, a consagração definitiva do leitor enquanto edificador de significados 

– conforme explicitada, por exemplo, nos postulados de Umberto Eco, mais 

especificamente em sua propalada Obra aberta, cuja primeira versão data de 1958. 

Antes destes estudos, o foco na interpretação de um texto era direcionado à tentativa de 

descoberta da intenção do “gênio criador”, onde a crítica estava concentrada mais na 

                                                           
6
 Ibidem, p. 15. 
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relação autor-texto, ou mais puramente no polo da textualidade, em detrimento do leitor, 

que era relegado, na melhor das hipóteses, a um objeto de estudo da história ou da 

sociologia da comunicação literária.  

O desenvolvimento desta vertente anterior, que passa pela estilística idealista, pelo 

formalismo russo, o new criticism e o estruturalismo francês, concentra-se 

progressivamente na análise imanente e estrita do texto, menosprezando sua função 

comunicativa, como se este fosse um objeto abstrato, de significado unívoco, a ser 

“descoberto” independente do onde ou do quando é produzido, e assim, passível de ser 

analisado como em condições de laboratório, e seu significado depreendido unicamente 

por sua estrutura formal.  

Desse ponto de vista, a perspectiva hodierna opõe-se totalmente à abordagem 

tradicional, que era prescritiva e atrelada à formulação de regras, normas ou diretrizes 

para a prática e avaliação das traduções. Por conseguinte, o olhar para o fenômeno 

tradutório deve estar simultaneamente voltado ao texto meta e ao seu ambiente imediato, 

isto é, aos textos traduzidos e seus contextos, em detrimento do texto fonte e de sua 

pretensa “essencialidade” (HERMANS 1999: 7). Com isso, descrição, empirismo e 

orientação ao alvo tornam-se termos-chave nas pesquisas em torno desta atividade 

milenar. 

Este foco no polo receptor da tradução, no seu entorno cultural e ideológico, diga-se, 

imprime aos EDT uma abordagem voltada essencialmente à obra literária – 

frequentemente marcada pelo seu momento sócio-histórico de concepção. Para uma 

vasta audiência potencial, que consome livros traduzidos por não dispor do 

conhecimento da(s) língua(s) em que foram escritos originalmente, as traduções, 

enquanto reescritas impregnadas por uma ideologia (LEFEVERE 1992: viii), são 

responsáveis pela primeira representação, e consequente juízo que estes leitores irão 

preconceber do escritor e/ou do mundo que ele descreve. 

O nome de Itamar Even-Zohar é comumente associado ao novo paradigma que, direta 

ou indiretamente, tem na Teoria dos Polissistemas seu ponto fulcral. O teórico 

israelense, por sua vez, baseou-se em ideias dos formalistas russos de 1920 e dos 

estruturalistas tchecos de 1930 e 1940, que trabalharam com historiografia literária e 

linguística. Para os formalistas, a literatura não deve ser estudada como um fenômeno 

isolado, mas como parte de um sistema literário que está em contínua inter-relação com 
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sistemas de outras ordens (MUNDAY 2012: 165). Ela faria parte, assim, de uma estrutura 

social, cultural e histórica e o elemento chave para o seu estudo seria o conceito de 

sistema. 

A ideia precípua dessa corrente crítica é relacional. Os elementos – ou subsistemas – 

não são vistos apenas em sua vinculação com outros elementos, mas seu grau de 

influência deriva de sua posição no sistema: as relações que eles estabelecem entre si 

constituem sua função ou valor. Even-Zohar concentra sua reflexão no vínculo existente 

entre todos estes subsistemas atuantes no abrangente conceito ao qual ele atribui o novo 

termo, polissistema: 

“[...] um sistema múltiplo, um sistema de vários sistemas com 

intersecções e superposições mútuas, que usa diferentes opções 

simultâneas, mas que funciona como um todo estruturado, cujos 

membros são interdependentes” (EVEN-ZOHAR 1999a: 6)
7
. 

O conceito soa deveras abstrato; lendo-o pela primeira vez e sem os pressupostos da 

teoria à qual ele se integra, muito pouco se depreende desta definição. O próprio Zohar 

adverte que caso se entenda por sistema tanto uma rede de relações fechada, cujos 

elementos componentes têm suas funções e seus valores definidos pela relação opositiva 

que adquirem uns com os outros, quanto à noção de uma estrutura aberta formada por 

várias dessas redes de relação que concorrem entre si, o termo “sistema” é, então, 

adequado
8
. Theo Hermans, baseado no mesmo pressuposto, enjeita o neologismo: 

“[...] parece-me que, desde que todos os sistemas literários e culturais 

de qualquer dimensão possam ser assumidos como sendo dinâmicos e 

heterogêneos, eles são todos polissistemas. E, se todos os sistemas são 

poli-, o ‘poli-’ em ‘polissistemas’ é redundante” (HERMANS 1999: 

106)
9
. 

De todo modo, é cabível mencionar que a proposição do novo vocábulo explicita a 

assunção da historicidade, dinamicidade e heterogeneidade do sistema: a interação e a 

                                                           
7
 un sistema múltiple, un sistema de varios sistemas con intersecciones y superposiciones mutuas, que usa 

diferentes opciones concurrentes, pero que funciona como un único todo estructurado, cuyos miembros 

son interdependientes. Salvo indicação ao contrário, todas as traduções são de minha autoria. 

8
 Ibidem, p.7. 

9
 it seems to me that, since all literary and cultural systems of any size may be assumed to be dynamic and 

heterogeneous, they are all polysystems. And if all systems are poly-, the poly- in ‘polysystems’ is 

redundant. Acatando as ponderações dos dois teóricos, neste estudo utilizo-me oportunamente também do 

termo “sistema”.  
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posição dos subsistemas dentro deste sistema maior ocorrem numa hierarquia dinâmica, 

modificando-se de acordo com o momento histórico. Assim, baseadas na intersecção 

entre sincronia e diacronia, as noções de estruturação e sistematicidade – ao contrário do 

que apregoava o paradigma anterior estritamente estruturalista – deixam de estar 

associadas exclusivamente à ideia de homogeneidade. Segundo Even-Zohar, um sistema 

é, em clara oposição a algo homogêneo, necessariamente uma estrutura aberta e 

heterogênea, suscetível a diversos níveis de influência que ultrapassam o puramente 

literário.  

Destarte, na esteira desta abertura, por assim dizer, o teórico afirma que caso se aceite a 

proposição do polissistema, esta não pode ser aplicada apenas às obras canonizadas
10

, 

pois tal elitismo não seria compatível com a historiografia da literatura, composta de 

gêneros menos tradicionais (não canonizados) como a literatura regionalista, panfletária, 

infantil e traduzida. Para ele, esses gêneros, que define como menores, não podem ser 

rechaçados como não literários, visto que estabelecem uma interdependência com a 

literatura canonizada. Desse ponto de vista, Even-Zohar descreve o que é e como sucede 

essa dissidência, correspondente ao primeiro par opositivo das principais propriedades 

gerais de um polissistema: 

“por ‘canonizadas’ entendemos aquelas normas e obras literárias (isto 

é, tanto modelos como textos) que nos círculos dominantes de uma 

cultura se aceitam como legítimas e cujos produtos mais 

sobressalentes são preservados pela comunidade para que formem 

parte da herança histórica desta. ‘Não canonizadas’, quer dizer, pelo 

contrário, aquelas normas e textos que estes círculos recusam como 

ilegítimas e cujos produtos, em larga escala, a sociedade esquece com 

frequência, (a não ser que seu status mude)” (Even-Zohar, 1999a: 

10)
11

.  

                                                           
10

 Even-Zohar prioriza o uso do termo “canonizado” em detrimento de “canônico”, pois este poderia 

sugerir que certas características são essencialmente canônicas. Já em “canonizado”, a ideia de uma “ação 

canonizante” estaria mais explícita (EVEN-ZOHAR, 1999a: 11). 

11
 por "canonizadas" entendemos aquellas normas y obras literarias (esto es, tanto modelos como textos) 

que en los círculos dominantes de una cultura se aceptan como legítimas y cuyos productos más 

sobresalientes son preservados por la comunidad para que formen parte de la herencia histórica de ésta. 

"No-canonizadas" quiere decir, por el contrario, aquellas normas y textos que esos círculos rechazan 

como ilegítimas y cuyos productos, a la larga, la comunidad olvida a menudo (a no ser que su status 

cambie). 
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De acordo ainda com a sua linha de raciocínio, uma obra emerge à posição canonizada 

pelo valor que lhe é atribuído em determinado momento histórico, e não por ter uma 

pretensa essência ou configuração a que deveriam esforçar-se todas as obras que 

almejassem atingir tal condição canonizante. Essa atribuição de status é feita de fora, 

por indivíduos, grupos e/ou instituições. É, por conseguinte, além de externo, um juízo 

dinâmico, variável conforme a permuta de seus legitimadores.  

Como se vê, a hipótese de Even-Zohar é concebida para abarcar a heterogeneidade dos 

fenômenos culturais, abrangendo a natureza e especificidade de seus objetos de estudo. 

Atinente a este aspecto, há porém a necessidade de relativizar sua teoria, já que não se 

pode prescindir da literariedade do texto circunscrevendo sua canonicidade unicamente 

a prerrogativas externas a ele.  

Assim, ponderando a questão, acreditamos que o processo de canonização de uma obra 

– paralelamente à ingerência humana – constitui-se, sobretudo, de escalas: obras de 

maior ou menor potência de significado. Além disso, não podemos esquecer que o olhar 

que lançamos à teoria de Zohar é retrospectivo. Com esse adendo, não pretendemos 

refutar a enorme contribuição do professor israelense para as pesquisas em recepção de 

literatura traduzida; contudo, o impacto de uma obra literária, seu pertencimento a um 

rol consagrado, sabemos, só poderá ser apropriadamente rastreado ao longo do tempo. 

Exemplificaremos este aspecto ao final do percurso desta dissertação – as considerações 

finais.  

Consoante Even-Zohar, a disputa perene pelo lugar central garante uma movimentação, 

isto é, o não estancamento do sistema – os repertórios canonizados não permanecem os 

mesmos. Percebe-se, nesta linha de raciocínio, que as obras não canonizadas são 

fundamentais no processo e atuam como uma força contrária ao modelo do momento, 

ameaçando substituí-lo, instaurando a inexequibilidade de fossilização e criação de 

estereótipos que poderiam vir a se reproduzir indefinidamente. 

Do jogo de forças entre canonizado e não canonizado postula-se a segunda oposição – 

aquela existente entre o centro do sistema e sua periferia. O centro é, em geral, 

identificado à posição canonizada, legitimada pelo círculo dominante:  

“O centro ou o núcleo do sistema pode ser considerado como seu 

centro de gravidade ou sede de poder. É institucionalmente mais forte 
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que a periferia e mais organizado” (HERMANS 1999: 108)
12

. 

Uma vez canonizado, o conjunto de obras literárias passa a influir em propriedades das 

outras obras que convivem no polissistema, e estas, assumindo esses modelos, 

transmutam-se também para a parte central, mas – ainda não completamente 

consagradas –, constituem uma espécie de margem deste centro. Na prática, este 

fenômeno pode ser observado, ainda que com as devidas ressalvas, entre a literatura de 

Clarice Lispector e Virginia Woolf. Como se verá no capítulo da discussão (III), 

Lispector foi, também na recepção alemã de sua obra, reiteradamente associada à 

escritora britânica
13

, como se tivesse “assumido” seu modelo literário “canônico”.  No 

entanto, o que nos fica claro deste exemplo é, sobretudo, a atuação dos agentes literários 

na reiterada divulgação desta comparação que, dessa forma, pretende angariar um status 

canônico a romancista brasileira por meio da comparação, independentemente do cotejo 

entre as obras revelar ou não – e, caso revelem, em que nível – aspectos que confirmem 

a suposta fidedignidade da filiação de Lispector à Woolf.  

Para Even-Zohar, dessa movimentação entre o centro e a periferia surge o terceiro e 

último par opositivo das propriedades gerais do polissistema, concernente aos princípios 

literários novos, primários, ou conservadores, secundários. O conflito que se manifesta 

entre inovação e conservação é, portanto, a característica dinâmica do polissistema: uma 

atividade inovadora, primária, ao atingir o espaço central, tende a se consolidar. Tendo 

transmutado o seu status, esta atividade mostrar-se-á refratária a ideias literárias novas, 

promovendo uma nova fase de conservadorismo. Assim, a repetição ad infinitum deste 

processo atesta a dinamicidade e a constante mutação do polissistema. 

Em função deste fluxo contínuo, a posição da literatura traduzida é igualmente instável; 

apesar de, predominantemente, enquanto subsistema não canonizado, ocupar um estrato 

secundário no polissistema. Quanto a este ponto é necessário, novamente, fazermos uma 

ressalva. Considerando o grande alcance das trocas culturais no mundo globalizado de 

hoje, em que culturas diversas se influenciam mais aberta e reciprocamente que outrora, 

nem sempre uma literatura traduzida assumirá, a priori, um aspecto secundário – basta 

                                                           
12

 The centre or nucleus of the system can be regarded as its centre of gravity or seat of power. It is 

institutionally stronger than the periphery, and more organized. 

13
 Para ilustrar este exemplo, bem como a comparação a outros autores consagrados, remeto o leitor, 

sobretudo, ao item “Weltliteratur: Clarice canônica”. 
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observarmos o fenômeno de tradução de alguns autores de best-sellers, que acabam 

encontrando, já em seu lançamento, grande aceitação em diversas línguas e culturas.    

O próprio Even-Zohar, contudo, já elencava nos anos de 1970 três possibilidades de a 

literatura traduzida assumir o centro, isto é, ocupar uma posição primária/canônica: 

“quando um polissistema ainda não está cristalizado, a saber, quando 

uma literatura é ‘jovem’, está em processo de construção; quando uma 

literatura é ‘periférica’ (dentro de um amplo grupo de literaturas inter-

relacionadas), ou ‘fraca’, ou ambas as coisas; e quando existem pontos 

de inflexão, crises ou vazios literários em uma literatura” (EVEN-

ZOHAR 1999b: 84)
14

.  

No primeiro caso, a tradução promove a criação de novos modelos textuais na literatura 

nascente do polissistema, de modo a estabilizar a língua de uma nação. Entretanto, neste 

estudo, não nos aprofundaremos nesta questão de saber até que ponto a literatura pode 

causar um impacto na língua a qual é traduzida. Apesar de ser um tema interessante, não 

abordamos aqui a tradução em si dos textos de Clarice ao alemão.  

O segundo caso sucede quando a literatura de um país de pouca tradição literária não 

consegue produzir todos os gêneros de uma literatura consagrada; deste vácuo, surge a 

dependência de traduções neste polissistema para que elas introduzam os modelos 

disponíveis em outros países, servindo estes textos não apenas como introdutórios de 

novas formas de pensamento, mas também como exemplos a serem seguidos pelos 

escritores da cultura receptora. Neste caso, nota-se, relativamente, o processo contrário 

em um exemplo deste estudo: a obra Água Viva de Lispector, brasileira – portanto, 

comparativamente de menor tradição que a alemã, ou mesmo a francesa –, acaba por ser 

denominada, como veremos adiante, de “Bíblia da literatura feminina”, e teria servido 

de exemplo a escritoras feministas europeias de gerações posteriores. 

Por fim, o terceiro caso elencado por Zohar ocorre quando hiatos existentes em um 

sistema literário já consagrado promovem, e até mesmo reclamam, a importação de 

novas obras, sendo comum que escritores renomados assinem essas traduções, 

ensejando por meio delas a integração de elementos literários inovadores nesses “pontos 
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 cuando un polisistema no ha cristalizado todavía, es decir, cuando una literatura es «joven», está en 

proceso de construcción; cuando una literatura es “periférica” (dentro de un amplio grupo de literaturas 

interrelacionadas), o “débil", o ambas cosas; y cuando existen puntos de inflexión, crisis o vacíos 

literarios en una literatura. 
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de inflexão”. Ademais, ao viabilizar sua almejada dinâmica interna, as traduções 

contribuirão para a ampliação e/ou reintegração do grupo de leitores-consumidores 

deste polissistema. Este aspecto também será visto na discussão (capítulo III; caso da 

editora Rowohlt). 

Even-Zohar sugere ainda que a posição da literatura traduzida no polissistema 

condiciona a estratégia de tradução. Se for primária, os tradutores não são forçados a 

seguir os modelos da literatura alvo e estão mais preparados para romper com o seu 

paradigma. Percebe-se: eles produzem frequentemente um texto meta mais atrelado às 

regras e princípios vigentes na cultura de partida. Por outro lado, se a literatura 

traduzida ocupa posição secundária, os tradutores tenderão a usar os modelos da cultura 

alvo para o texto meta e produzirão, assim, mais traduções “não adequadas” (MUNDAY 

2012: 168). Nesta etapa de problematização do fenômeno tradutório revela-se com mais 

nitidez a progressiva influência dos agentes literários – conjuntura que estabelece 

paralelos estreitos entre os estudos de Itamar Even-Zohar e a influência das normas de 

tradução elaboradas por Gideon Toury, conforme veremos a seguir. 

Trabalhando colateralmente à Even-Zohar, Toury concentrou-se no desenvolvimento de 

uma teoria geral da tradução. Em seu Descriptive Translation Studies – and Beyond, 

Toury discute o desenvolvimento sistêmico e descritivo da disciplina, a fim de substituir 

estudos superficiais de casos individuais. 

O estudioso passa também a analisar a tradução dentro do ambiente literário alvo; o 

olhar, portanto, é prospectivo – fator governante da configuração final do produto. 

Conforme já atentara Even-Zohar, o funcionamento da tradução deve ser observado em 

um ambiente cultural específico, no qual ela é designada a cumprir certas necessidades 

e/ou preencher vácuos no sistema literário correspondente. 

De tal perspectiva, os tradutores são ditos a operarem primeira e principalmente no 

interesse da cultura em que estão traduzindo – não há nenhum sentido inerente ao texto 

fonte que deva ser mantido no texto meta; caso aconteça, dirá respeito a uma vantagem 

tida do ponto de vista da recepção (TOURY 1995: 10). Essa afirmação de Toury, 

marcando claramente a inversão no foco tradutório tradicional, ressoa na declaração um 

tanto mais incisiva de Lefevere (1992) a respeito do tema: “É de minha convicção que 
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as traduções são feitas sob um número de restrições das quais a língua é possivelmente a 

menos importante” (14)
15

. 

Como se vê, o olhar para esta recepção assume um papel basilar nas estratégias que são 

utilizadas durante a produção da tradução. Segundo Toury, todo o processo tradutório 

visa a uma função específica para o texto traduzido, tornando-o um produto 

“apropriado”, pois “traduções são fatos das culturas alvo” (TOURY 1995: 29)
16

.  

Para o teórico, este processo envolve por um lado regras, como as linguísticas, por 

exemplo, e por outro, puras idiossincrasias – a atuação do (s) tradutor (es) irá variar 

conforme a situação problema. Entre esses dois polos existe um vasto meio-termo 

ocupado por fatores intersubjetivos, o qual Toury define por normas: 

“A tradução de valores ou ideias gerais compartilhados por uma 

comunidade – quanto ao que é certo e o que é errado, adequado ou 

inadequado – em instruções de desempenho adequados para e 

aplicáveis a situações particulares”
17

. 

Trata-se de restrições vistas como “instruções de desempenho”, concebidas num sentido 

sociológico amplo, com referência à comunicação e à tradução, que atuam no controle 

do emprego linguístico numa dada sociedade. Em meio aos contornos esmaecidos entre 

essas regras e idiossincrasias ganha espaço a atuação cabal dos agentes literários 

envolvidos no processo, comprometidos que estão com a realidade cultural que 

condiciona a produção, tradução e recepção das obras literárias. A configuração do 

produto final, do texto traduzido, a despeito de todas as singularidades dos tradutores, 

estará marcada pela estreita relação estabelecida pela noção de norma vigente dentro de 

uma dada sociedade.  

A presença de normas em tradução é evidenciada pelas mudanças não obrigatórias que 

estão além do cotejo estrutural e linguístico entre os textos fonte e meta. Para Toury, as 

normas são mais do que possíveis na vida real da tradução: “elas ocorrem por toda parte 

                                                           
15

 It is my conviction that translations are made under a number of constraints of which language is 

arguably the least important. 

16
 translations are facts of target cultures. 

17
 The translation of general values or ideas shared by a community – as to what is right or wrong, 

adequate or inadequate – into performance instructions appropriate for and applicable to particular 

situations. Ibidem, p. 55. 
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e tendem a constituir a maior parte de desvio em qualquer ato de tradução humana” 

(TOURY 1995: 13)18. 

Sendo assim, muitas vezes de forma tácita, as normas norteiam a prática tradutória 

dentro de uma cultura num dado período histórico e são em parte determinadas – como 

se viu em Even-Zohar – pela posição da tradução na cultura alvo.  

Toury elenca três tipos de normas que governam o processo tradutório. Na base delas 

encontram-se as normas preliminares, que dizem respeito à natureza de uma política de 

tradução definida, isto é, aos fatores que governam a escolha dos tipos de texto a serem 

importados através da tradução em um determinado sistema linguístico/cultural; 

ademais, concerne ao papel dessas normas a decisão de saber se uma tradução é feita 

diretamente da língua fonte ou se ela se baseia em uma outra tradução. Contudo, 

políticas diferentes são aplicadas a conjuntos diferentes: por exemplo, em termos de 

tipos de texto (literário vs. não literário), ou grupos de agentes (diferentes editoras). A 

falta de exemplificações mais concretas neste âmbito foi apontada por Munday (2012): 

“A política de tradução refere-se a fatores que determinam a seleção de textos a serem 

traduzidos em uma língua, cultura ou tempo específicos. Toury não prossegue nesta área 

nos seus estudos de caso” (174)
19

. A despeito dessa falta de profundidade mencionada 

por Munday, caso pensemos em como pode ter ocorrido a seleção de certas obras de 

Clarice Lispector a serem vertidas ao alemão, como Água Viva, por exemplo, podemos 

atribuir esta escolha a uma política de tradução na Alemanha que estaria interessada no 

preenchimento da categoria literatura feminina/feminista, considerando o que já foi 

mencionado a respeito da alcunha atribuída a este romance pelas feministas europeias, 

sobretudo por Hélène Cixous. Veremos esta predileção por Clarice como representante 

de uma escrita feminina no tópico “O engavetamento feminista”, no terceiro capítulo.  

Além disso, ainda quanto ao papel destas normas, podemos mencionar a decisão das 

quatro editoras alemãs, responsáveis pelas traduções dos livros de Clarice Lispector, em 

traduzir sua obra diretamente do português para o alemão, embora já houvesse 

traduções francesas disponíveis na Europa. 

                                                           
18

 they occur everywhere and tend to constitute the majority of shifting in any single act of human 

translation. 

19
 Translation policy refers to factors determining the selection of texts for translation in a specific 

language, culture or time. Toury does not pursue this area in his case studies. 
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Na sequência de seu paradigma, Toury afirma que quando se consideram as exigências 

dos dois diferentes polos – texto fonte e meta – trata-se de uma norma inicial. Esta 

determina a escolha básica entre as exigências das duas culturas envolvidas: ou o 

tradutor se submete ao texto de partida e às normas presentes quando de sua produção, 

ou às normas atuantes na cultura alvo. O primeiro caso caracteriza a busca da tradução 

“adequada” e pode encontrar certas incompatibilidades com as normas da cultura-alvo; 

o segundo implica inevitáveis mudanças no texto fonte, que resultam em maior 

“aceitabilidade”. Essa segunda categoria das normas remete àquela divisão de Even-

Zohar entre a posição primária ou secundária da literatura no polissistema, que definirá, 

como aqui, qual polo de regras e interesses incidirá com maior contundência na atuação 

do tradutor. Na terceira e última parte da ramificação encontram-se as normas 

operacionais, concernentes às decisões tomadas durante o processo tradutório. São 

subdividas em a) matriciais: determinam os acréscimos, omissões, alterações e 

segmentações no texto meta em relação ao texto fonte; e b) linguística-textuais: 

governam a seleção do material linguístico – itens lexicais, frases e características 

estilísticas (MUNDAY 2012: 174). À guisa de exemplo, quanto ao item “a”, digna de 

nota é a alteração da editora Suhrkamp do título da obra A cidade sitiada – em alemão, 

literalmente “Die belagerte Stadt”. No entanto, a editora – cujas motivações 

aventaremos no terceiro capítulo – lança este romance no mercado sob o título de Von 

Traum zu Traum – que, em português, significa “De sonho a sonho”. 

Em suma, nota-se nas normas de Toury a subordinação crescente da última para a 

primeira categoria, circunstância que delega maior nível de influência ao poder dos 

agentes humanos envolvidos no processo, em detrimento das especificidades de 

significação entre dois sistemas linguísticos.  

Identificados, os desdobramentos causados por esta ingerência extraliterária, por assim 

dizer, serão aprofundados, em um primeiro momento, já ao final deste capítulo, em que 

os relacionaremos oportunamente a algumas considerações sobre a apresentação das 

traduções da obra de Lispector na Alemanha. Passemos agora à discussão das 

especificidades do meio textual pelo qual, por excelência, acontece essa primeira 

apresentação da escritora brasileira na Alemanha, possibilitando a divulgação e a 

consequente recepção de sua obra: os paratextos.  
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1.2 Os Paratextos Editoriais 

Para a análise das particularidades desse elemento textual que apresenta, comenta e 

divulga a obra de Clarice Lispector na Alemanha, elegemos como aporte teórico o 

minucioso estudo de Gérard Genette, intitulado Paratextos Editoriais, no qual o autor 

aborda todo o aparato externo que apresenta o texto a seus leitores: suas relações 

transtextuais, isto é, o seu entorno, aquilo o que o torna livro, já que este raramente se 

apresenta sem o reforço ou acompanhamento de  

[...] certo número de produções, verbais ou não, como um nome de 

autor, um título, um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se 

devemos ou não considerar parte dele (...) para garantir sua presença 

no mundo, sua ‘recepção’ e seu consumo (...) (GENETTE 2009: 9) 

(grifo do autor). 

Segundo o autor, a própria definição deste prefixo grego – para – no caso em questão, 

remete à função do paratexto, que não é interior (o texto em si) e nem exterior (o 

discurso do mundo sobre o texto), mas algo que está ao lado, em relação a, sinalizando 

assim um compromisso direto, não de dependência, mas de continuidade, já que 

acontece paralelamente ao texto em si. Esta “franja” do texto impresso, que pode 

carregar um comentário autoral ou editorial, legitimada ou não pelo autor,  

[...] constitui entre o texto e o extratexto uma zona não apenas de 

transição, mas também de transação: lugar privilegiado de uma 

pragmática e uma estratégia, de uma ação sob o público, a serviço, 

bem ou mal compreendido e acabado, de uma melhor acolhida do 

texto e de uma leitura mais pertinente – mais pertinente, entenda-se, 

aos olhos do autor e de seus aliados
20

. (grifo do autor) 

A última declaração deste excerto nos descortina de antemão a considerável influência 

do paratexto na formação de opiniões. Os agentes envolvidos na editoração de um livro 

se utilizarão do aspecto funcional desta “zona de transação”, sempre com intenções e 

propostas de leitura muito bem definidas, sem perder de vista, em hipótese alguma, o 

fim almejado para a recepção do público visado. Visto sob essa perspectiva, evidencia-

se também o compromisso do paratexto com a editora e/ou com a edição em específico, 

que obsta qualquer tipo de comentário negativo ao livro veiculado; destarte, veremos 
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 Ibidem, p.10. 
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sempre, pelo contrário, um tom de aclamação ao empreendimento editorial, à obra, ou 

ao autor. 

Em um livro, tudo aquilo que não é o texto em si é, portanto, um elemento de paratexto: 

título, subtítulos, intertítulos; prefácios, preâmbulos, apresentação; notas marginais, de 

rodapé, de fim; epígrafes; ilustrações; dedicatórias, tiras etc. Fora do espaço do livro, 

temos as resenhas, os jornais, as correspondências etc. Da divisão destes dois grandes 

tipos, Genette nomeará os paratextos conforme o lugar em que se situam em relação ao 

texto. Tem-se então o peritexto (“peri” - do grego “em torno de”), que seria o mais 

comum, pois engloba os títulos de capítulo, certas notas e prefácios (de fato, 

basicamente toda a nomenclatura mencionada na segunda e terceira linhas deste 

parágrafo); e o epitexto (“epi” – do grego “sobre”), que diz respeito a 

todas as mensagens que se situam, pelo menos na origem, na parte 

externa do livro: em geral num suporte midiático (conversas, 

entrevistas), ou sob a forma de uma comunicação privada 

(correspondências, diários íntimos e outros) (GENETTE 2009: 12). 

Desse modo, percebendo-se essa relação interdiscursiva, chega-se ao hipertexto, cuja 

natureza de interconectar os diversos conjuntos de informação, estende ou complementa 

o texto principal, prolongando a obra a partir de seus invólucros, tornando-a presente, 

no sentido de apresentá-la; mas também de assegurar e promover sua recepção. Desta 

feita, qualquer informação que venha a complementar o sentido do texto não é, 

absolutamente, gratuita ou irrefletida, pois nela, isto é, no paratexto, encontramos um 

discurso “fundamentalmente heterônomo, auxiliar, a serviço de outra coisa que constitui 

sua razão de ser: o texto”
21

. 

Tendo em vista a importância atribuída a este elemento no presente estudo, é cabível 

traçarmos algumas especificidades da força discursiva de suas informações, intenções 

ou interpretações – a natureza destes textos dependerá, em grande parte, do espaço 

físico em que eles são veiculados. Nesse sentido, a própria introdução do livro de 

Genette funciona como uma espécie de chave para o restante da obra, proporcionando 

ao leitor a possibilidade de valer-se dela como uma enciclopédia, de maneira não linear, 

em que os vários exemplos utilizados para os conceitos sugeridos pelo teórico 

promovem uma melhor compreensão de sua tipologia.  
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 Ibidem, p.17. 
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Contudo, como muitos dos exemplos dados por Genette demonstram-se bastante 

circunscritos a exemplos históricos da literatura francesa, o que restringe sua utilidade 

neste trabalho, teceremos considerações sobre as especificidades do paratexto que sejam 

mais claramente aplicáveis ao corpus aqui estudado, sobretudo naquilo que esse 

elemento revela em respeito à sua função na recepção de uma obra.   

No peritexto editorial, a instância de força ilocutória mais rica e imediata é o título. É 

dirigido a um grande número de pessoas, pois, mesmo aqueles que não leem a obra, ao 

visitarem acervos, bibliotecas e livrarias, poderão rapidamente passar os olhos nos 

títulos das obras, participando, assim, de sua difusão e, direta ou indiretamente, de sua 

recepção. Para Genette, as funções do título resumem-se prioritariamente a três: 

designação, indicação de conteúdo, sedução do público (GENETTE 2009: 72-3). Embora, 

sabemos, elas não precisem estar simultaneamente em um mesmo livro; mesmo porque, 

alguns títulos pouco ou nada dizem, pelo menos em uma primeira análise mais objetiva, 

sobre o conteúdo da obra em questão. Ademais, aquilo que um autor, ou um agente de 

editora, considera como um elemento positivo para seduzir o público, parte de um 

pressuposto, a priori, subjetivo; ainda que ao fim, muito provavelmente, almeje o 

sucesso mercadológico. Decorre daí a complexidade em tanger uma suposta fórmula, 

tratando-se de literatura, de sucesso para um título.  

Assim, ainda em relação a esta terceira característica mencionada por Genette, que 

“incita à compra e/ou à leitura”
22

, podemos chamar a atenção, à guisa de exemplo, para 

a possível intenção mercadológica, por assim dizer, no empreendimento, já mencionado 

(p.31) da editora Suhrkamp, que tange a questão da tradução da obra de Lispector A 

cidade sitiada
23

 que, em alemão – literalmente  “Die belagerte Stadt” – recebeu o título 

Von Traum zu Traum (“De sonho a sonho”). Notamos que a editora baseou-se em uma 

leitura muito específica do romance, depreendendo dela um título pretensamente 

impactante para sua difusão e consequente aceitação no mercado livreiro – discutiremos 

este aspecto com mais profundidade no capítulo III. Outro exemplo em relação às 
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 Ibidem, p.85. 

23
 As especificidades e a descrição do corpus deste trabalho, bem com a referência completa das obras de 

Lispector traduzidas ao alemão, serão abordadas no próximo capítulo e também ao longo de todo o estudo. 

A menção, já nesta seção, a alguns de seus elementos constituintes, visa aproximar a teoria de Genette ao 

nosso estudo, no que ilustramo-la com exemplos concretos e, eventualmente, também com ressalvas à 

nomenclatura utilizada pelo autor – porém, apenas quando consideramos seus termos pouco elucidativos 

do inventário de paratextos aqui reunido. 
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especificidades do título: Água Viva, publicada na coleção Bibliothek Suhrkamp, traz 

em alemão um subtítulo, Aqua Viva: Ein Zwiegespräch, “Água Viva: um diálogo”, que 

funciona como uma indicação de leitura.  A história terminológica deste conceito o 

define também como “uma indicação genérica” (GENETTE 2009: 56), isto é, uma frase 

que visaria a complementar o sentido do título e assim abarcar melhor a temática da 

obra. Face ao exposto acima, revela-se a arbitrariedade das editoras em “explicar” a 

obra, ou facilitar a compreensão, de Lispector ao leitor alemão.   

Entre as inúmeras características da quarta capa que, conforme o que se lê na tipologia 

de Genette, pode ser entendida não só como a contracapa, mas também como aquilo que 

chamamos de “orelha” do livro, encontram-se, em alguns exemplos do nosso corpus, os 

textos ou excertos de textos tirados da imprensa; as apreciações elogiosas sobre obras 

anteriores do mesmo autor, ou mesmo da obra presente; um manifesto de coleção (caso 

da Suhrkamp Bibliothek); entre outros menos relevantes à natureza deste estudo: 

número de IBSN, código de barras etc.  

De um modo geral, podemos dizer que esta categoria de paratextos funciona, dentro do 

conjunto de textos inventariados aqui, como um elemento altamente definidor de 

algumas nuances da imagem de Lispector, que irão se reverberar em toda recepção 

paratextual de sua obra na Alemanha. O leitor, ao fazer a leitura rápida das orelhas de 

livro e contracapas, poderá definir seu horizonte de expectativas
24

 com base neste 

recurso textual que, embora possa vir a aproximar o leitor ao universo da obra, não 

deixa de ter um tom, como tangemos brevemente acima, visivelmente propagandístico, 

pelo qual se revelará, por vezes, que as editoras parecem se esquecer de seu caráter 

                                                           
24

 Horizonte de expectativas é um termo cunhado pela Estética da Recepção e diz respeito, grosso modo, 

à reação desencadeada no processo intelectivo do leitor ao se deparar com um novo texto. Segundo Jauss 

(1974), uma obra nunca se apresenta como novidade absoluta; pelo contrário, predispõe o público por 

meio de sinais, características e afins, a relembrar as regras estruturais de obras já lidas. Assim, ativando o 

seu conhecimento prévio, seu repertório de leitura e sua concepção de mundo – condicionados social, 

cultural e historicamente –, o leitor formará opiniões sobre a obra ainda não lida, as quais, ao fim da 

leitura, irão corresponder ou não às suas expectativas, que teriam sido concebidas e/ou pressupostas sob a 

ótica de determinadas categorias e/ou gêneros de texto com os quais ele já poderia ter entrado em contato. 

Assim, utilizando-nos desta breve definição, não temos intenção de definir com profundidade as possíveis 

reações do leitor alemão comum ao entrar em contato com a obra de Clarice Lispector, já que, conforme 

pondera o próprio Jauss, o reconhecimento das reações provocadas em cada indivíduo é inviável, de 

modo que os elementos para avalizar a recepção de uma obra são encontrados no próprio texto. Contudo, 

ainda que não tenhamos a Estética da Recepção como aporte teórico deste estudo, sob a perspectiva deste 

único conceito, pretendemos tão somente criar um elemento de apoio para se depreender o potencial de 

recepção de Lispector na Alemanha.   
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informativo-funcional e acabam desempenhando um papel de autopromoção, por assim 

dizer, em detrimento do texto em si. Em outras palavras: algumas vezes, como se verá, 

lemos neste espaço informações estritamente enviesadas por um discurso impactante, 

que relegam o conteúdo do livro a um segundo plano, deturpando a função do paratexto 

de apresentar a obra, de servi-la de ponte; e não de funcionar como um espaço onde se 

veicula tacitamente a ideologia editorial e/ou mercadológica que encabeça uma 

publicação. Trataremos deste aspecto, com exemplos concretos, ao longo do capítulo III.  

Ainda no âmbito peritextual, outro exemplo presente no corpus é o posfácio. Genette 

afirma que o posfácio seria apenas uma variedade de prefácio, já que seus “traços 

específicos, incontestáveis, parecem-me menos importantes do que aqueles que ele tem 

em comum com o tipo geral” (GENETTE 2009: 145). Uma destas especificidades, 

sabemos, é sua localização dentro da obra, que pode fazer com que o leitor entre em 

contato com ele somente ao final da leitura do livro. Em nosso inventário, é na tradução 

Die Nachahmung der Rose (Bibliothek Suhrkamp, 1982) que o leitor tem acesso a este 

elemento paratextual – um posfácio do afamado tradutor Curt Meyer-Clason. De acordo 

com o que se lê na obra de Genette, poderíamos chamá-lo ainda de um prefácio 

posterior, visto ocorrer na segunda edição desta obra (a primeira fora publicada pela 

Claassen, em 1966) e, portanto, dirigir-se, sobretudo, a novos leitores
25

. Ao lermos o 

texto, encontramos apreciações tanto da obra presente, quanto de Clarice Lispector, o 

que demonstra sua especificidade em apresentar dados biobibliográficos a novos leitores 

– característica que, se por um lado pode tornar a autora e sua obra mais familiar, 

despertando o interesse do leitor em conhecê-la(s) mais a fundo, por outro, pode 

circunscrever as inúmeras possibilidades de significação da obra literária à visão do 

prefaciador. Entretanto, é bem verdade que os desdobramentos de tal leitura variarão 

conforme o nível de conhecimento e postura crítica do leitor em questão, e no caso do 

público-alvo da coleção mais intelectualizada da Bibliothek Suhrkamp, o posfácio 

parece corroborar a estratégia da editora Suhrkamp em desencadear uma boa 

repercussão na recepção da autora, como veremos mais adiante.   

Elaboramos agora uma breve descrição da tipologia que se compõe de elementos que 

não se encontram anexados, a priori, ao mesmo volume, isto é, do epitexto. O que o 

diferencia do peritexto, como vimos, é seu espaço de veiculação, já que circula em 
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qualquer lugar fora do livro – anywhere out of the book (grifo do autor)
26

 – ainda que 

possa posteriormente migrar, integralmente ou em trechos, para o âmbito peritextual. 

Como exemplo desta migração, temos, em nosso corpus, excertos da resenha de Hélène 

Cixous que foram anexados a três traduções de Lispector ao alemão [A-XXXIX-189; A-

A-XLI-191; A-LII-199].  

Ainda compondo esta categoria externa à obra, temos aqui os textos de jornal e as 

resenhas publicadas em revistas literárias, que contam com a especificidade de serem 

acessíveis a leitores que possam não estar interessados especificamente em uma obra, 

mas que sejam, por exemplo, o público de determinado jornal ou revista. Assim, estes 

textos promovem uma divulgação mais ampla de determinada obra, já que seu meio de 

circulação tem alcance geralmente menos restrito do que o da obra em si. Considerando 

que Genette não se aprofunda na abordagem destes elementos textuais e com o intuito 

de repetir-nos o menos possível, suas especificidades, bem como sua frequência no 

trabalho, serão tratadas no próximo capítulo, concernente à descrição do corpus e da 

metodologia deste estudo.   

Das subdivisões do epitexto propostas por Genette, podemos citar também o epitexto 

público que, por sua vez, é divido por circunstâncias temporais em anterior, original, 

posterior ou tardio (GENETTE 2009: 304). Em oposição ao epitexto privado – diários, 

correspondências, entre outros – é dirigido ao público em geral e, por um lado, por 

circunstâncias como nível de interesse e/ou informação do leitor, bem como o nível de 

acessibilidade ao meio de circulação do texto, pode atingir apenas uma parte limitada 

dele; por outro lado, contudo, como é passível de ser secundado por vários 

interlocutores, pode alcançar, conforme o caso exposto acima dos jornais e das resenhas, 

um público que não esteja, ao menos a princípio, diretamente interessado no seu 

conteúdo. À guisa de exemplo, na variante anterior – “testemunhos particulares ou 

públicos sobre projetos de um autor e a gênese de sua obra”
27

 – verifica-se o caso da 

obra Die Sternstunde (1985) [A hora da estrela, 1977], para a qual a editora Suhrkamp 

toma uma frase de Clarice, proferida na última entrevista concedida pela escritora a 

01.02.1977, para Júlio Lerner, como elemento paratextual e a insere na orelha do 

volume [A-XXXIII-184].  De um modo geral, essa estratégia paratextual visa tornar o 
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livro interessante por meio da intertextualidade que, neste caso, aproxima o leitor, já na 

orelha do livro, ao impulso criador que moveu Clarice à criação deste romance. Como 

vemos, esta ação da editora seria também um caso em que um epitexto torna-se um 

peritexto.  

Outro elemento presente no corpus é o press-release, que preferimos denominar, com 

base na ampliação do uso do termo sugerida pelo próprio Genette, de release
28

, já que 

em nosso inventário estes textos destinam-se tanto à imprensa quanto ao leitor não 

especializado. Sua definição mais atual para o pesquisador francês é “um texto curto 

(geralmente de meia a uma página) que descreve à maneira de um resumo ou de 

qualquer outro meio, e de modo normalmente elogioso, a obra a que se refere” 

(GENETTE 2009: 97). O teórico afirma que este elemento paratextual teria a vantagem de 

dispensar a crítica de ler a obra antes de falar dela; porém, pondera que este juízo 

poderia ser uma “suposição malévola para com os críticos”
29

. De um modo geral, 

acrescenta que este tipo de texto serve para “‘indicar’ à crítica, antes de qualquer leitura 

eventualmente inútil, de que espécie de obra se trata e, portanto, para que espécie de 

crítica convém dirigir a leitura – para o uso, em suma, dos chefes de redação”
30

. Ao 

mesmo tempo, portanto, sob a ótica da amplitude do termo, podemos dizer que ele serve 

também para “dirigir” o horizonte de expectativas do leitor não especializado.  

Em outro trecho do livro, ao tratar do “epitexto editorial”, Genette utiliza-se de 

exemplos da literatura francesa do século XIX, e engloba nesta categoria os “anúncios 

publicitários, comunicados ou outros prospectos”
31

. Sob este ponto de vista, verificamos 

o parentesco entre as características do epitexto editorial e do atual release. Assim 

sendo, transcrevemos abaixo a afirmação do teórico que acreditamos resumir 

parcialmente os aspectos da natureza subliminar destes textos:  

Não insistirei no epitexto editorial, cuja função essencialmente 

publicitária e “promocional” não envolve sempre de maneira muito 

significativa a responsabilidade do autor, que se limita, no mais das 
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vezes, a fechar os olhos oficialmente às hipérboles valorativas ligadas 

às necessidades comerciais (GENETTE 2009: 305). 

Esta afirmação remete-nos novamente, e com contundente clareza, ao poder dos agentes 

que irão trabalhar na difusão e na aceitação de uma obra, buscando manipular sua 

leitura e recepção por meio de reescritas. Em sentido estrito, a crítica ou a apresentação 

da obra, seus paratextos, não seriam reescritas, do mesmo modo que o é a tradução. Não 

obstante, conforme já notara Cruz (2007: 39), no que diz respeito à ideia de propagação 

de um autor e de uma obra, pode-se entendê-las como exemplos legítimos da ideia de 

reescrita proposta por Lefevere – noção que elegemos de fundamental importância no 

conjunto da compreensão dos fatores extraliterários, conforme veremos a seguir. 

1.3 A ingerência dos agentes literários 

Antes de passarmos, no capítulo III, ao mapeamento das nuances da imagem de Clarice 

Lispector divulgada na Alemanha, dos ecos que sua literatura suscita entre os seus 

leitores profissionais naquele país, faz-se necessário entender de que modo a 

mobilização da leitura de sua obra foi preparada neste processo de difusão de seus livros 

como um todo, pois não podemos cair na ingênua armadilha de achar que a obra de um 

(a) escritor (a), sozinha, garanta sua recepção bem sucedida. Sabemos, no entanto, ser 

bem verdade que são as qualidades literárias de uma obra que, em um primeiro 

momento, “seduzem” esses leitores profissionais – os reescritores (LEFEVERE 1992: 1). 

Para Lefevere, os reescritores são os “responsáveis pela recepção genérica e pela 

sobrevivência de obras de literatura entre os leitores não-profissionais, que constituem a 

grande maioria de leitores em nossa cultura globalizada”
32

. Assim, a problemática que 

se descortina é que, por de trás de tudo, sempre está uma “mão” que direciona a 

recepção, um papel concludente das instâncias extraliterárias que influirá na apreensão 

(negativa ou positiva) de uma tradução por um determinado público e/ou sistema 

literário.  

Deste modo, o estudo histórico e sincrônico de uma obra e das representações sobre ela 

divulgadas em algumas de suas reescritas põe em destaque a ingerência destes fatores 

extratextuais na criação de sua “fama literária”, e a tradução, como “a reescrita mais 
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óbvia de todas”
33

, apenas assumirá sua configuração final após um longo percurso por 

entre estas instâncias de manipulação. 

Consoante Lefevere, o sistema literário e o sistema social influenciam-se 

reciprocamente e operam sob um mecanismo de controle constituído por dois fatores: 

um interno ao sistema literário, representado por professores, críticos, intérpretes e 

tradutores – são os reescritores; e o outro externo, representado por pessoas, grupos de 

pessoas ou instituições que delegam poder ao primeiro grupo – fenômeno que define 

por patronagem. O fator interno trabalha de acordo com os parâmetros do segundo fator, 

e atua, por um lado, reprimindo certas obras que contrariam as concepções de literatura 

– poética – e de mundo – ideologia – predominantes numa dada sociedade; por outro, 

adaptando outras obras de modo a fazê-las corresponder a essa mesma poética ou 

ideologia. Em outros termos: reescreve-se uma obra de modo que ela atenda aos 

paradigmas vigentes (LEFEVERE 1992: 14-15).  

O leitor é exposto, portanto, a uma tradução literária – em antologias, resumos, 

paratextos, dentre outros meios – como esta foi reescrita por esses profissionais do 

primeiro grupo que aceitam a patronagem dos detentores de poder, a fim de atingirem 

um status no sistema social. Ao aceitarem-na, estes reescritores devem estar dispostos a 

legitimar os parâmetros ideológicos, em estreita relação com os econômicos, definidos 

por seus patronos. Assim, por meio deles, as instituições – editoras, por exemplo – 

“sugerem” uma interpretação da obra, ou da tradução, de modo que certos livros, em um 

tempo relativamente curto, atingem o status clássico, enquanto outros são rejeitados e 

irão atingir uma posição canônica quando a poética dominante houver se modificado
34

.  

Para ilustrar este fenômeno, Lefevere cita o exemplo de Edward Fitzgerald, tradutor, ou 

reescritor, do século XIX que traduziu a obra Rubayyat do poeta persa Omar Khayyam 

ao inglês. Fitzgerald considerava a língua persa inferior e sentiu que deveria tomar 

liberdade para “melhorar” o original. Assim, em conformidade com as expectativas das 

convenções literárias ocidentais – ou normas, para usarmos o termo de Toury – de seu 

tempo, a tradução, ou a reescrita, obteve um sucesso comercial fenomenal
35

.  
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Segundo Lefevere, se por um lado certo tipo de instituição, como jornais influentes 

(exemplos deste estudo: Die Zeit, Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Süddeutsche 

Zeitung etc.) e editores de literatura intelectualizada (exemplo da Bibliothek Suhrkamp), 

têm tomado cada vez mais o papel desempenhado pelos acadêmicos, exercendo um 

papel importante na admissão de novas obras ao cânone; por outro lado, outras 

instituições, tais como universidades e estabelecimentos educacionais em geral, mantêm 

o cânone mais ou menos vivo, especialmente na seleção de textos para os seus cursos de 

literatura
36

. 

Os autores “candidatos à canonização”
37

 são mais facilmente publicados pelas editoras 

influentes, mas apenas na medida em que não destoam da poética ou ideologia 

dominante na época correspondente e/ou sejam passíveis de ser adaptados a elas. Caso 

contrário, terão de buscar, de alguma forma, seu reconhecimento em outro sistema 

literário.  

Retomando e aprofundando a ideia de dinamicidade do polissistema de Even-Zohar, 

bem como a questão da funcionalidade da obra no sistema – questão também cara a 

Toury – postula Lefevere: 

“Mudança no sistema literário também está estritamente conectada 

com patronagem. A mudança é uma função da necessidade sentida no 

ambiente de um sistema literário para que este sistema se torne ou 

permaneça funcional. Em outras palavras, o sistema literário deve ter 

um impacto no ambiente por meio das obras que ele produz, ou pelas 

reescritas delas. Se essas expectativas não são satisfeitas, ou mesmo 

consistentemente frustradas, os patronos irão provavelmente exigir ou, 

ao menos, encorajar ativamente a produção de obras de literatura mais 

capazes de suprir suas expectativas” (LEFEVERE 1992: 23). 
38

 

Antes que haja essa “frustração”, entra em ação o trabalho vigoroso e renitente dos 

reescritores. Com a obra de Clarice Lispector, portanto, não foi diferente. Como se verá 
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no capítulo III, a linguagem e a profundidade dos temas discutidos pela escritora foram 

reiteradamente mencionadas pela crítica alemã. Destarte, a apresentação e os juízos 

sobre o meio por excelência do “ingresso” de sua obra na Alemanha – as traduções –, 

divulgados através de comentários em jornais e revistas de grande circulação naquele 

país, tornam-se um item de influência a mais no conjunto de seu potencial de recepção.  

Assim, a partir daqui e até o final deste capítulo, apresentamos algumas opiniões em 

torno do suposto mérito, ou demérito, do empreendimento da tradução ao alemão de 

obra tão rica e complexa como a de Clarice Lispector. As apreciações avalizam tanto a 

editora quanto os tradutores envolvidos no processo. Cabe mencionar ainda que os 

juízos vistos a seguir representam apenas um pequeno recorte do corpus que será 

analisado com maior minúcia no terceiro capítulo. Sua colocação já nesta etapa do 

trabalho visa a ilustrar e sublinhar a função “preparatória” dos comentadores, sua 

ingerência na formação de expectativas não em torno das inúmeras significações da 

obra, do texto traduzido em si – vertente tratada na discussão – mas sim da pertinência, 

por assim dizer, do tratamento dispensado a este objeto artístico por parte das editoras e 

tradutores.   

Sob esta perspectiva, notamos que já no primeiro romance da escritora brasileira 

traduzido ao alemão, A maçã no escuro [Der Apfel im Dunkeln, 1964], a atenção dos 

articulistas volta-se para a sua profundidade temática e linguística, como veremos no 

capítulo da discussão. Desse ponto de vista, Henze (1964) afere o mérito da tradução de 

Curt Meyer-Clason: 

Ob der Übersetzer, so bewährt er ist, immer 

das Richtige trifft? „Uneigennützig stellte er 

sich mit den Tieren auf eine Stufe“; gäbe „sich 

verleugnend“ nicht eher einen Sinn? Doch um 

solche Zweifel zu beheben, müßte man das 

Buch im Portugiesischen lesen. [B-II-209] 

“Será que o tradutor, por mais 

competente que seja, sempre encontra o 

certo? ‘Abnegadamente colocou-se no 

mesmo patamar dos animais’; ‘negando-

se’ não daria um sentido melhor? Porém, 

para tirar tais dúvidas, teria que se ler o 

livro em português.” 

Em trecho em que descreve a personalidade reprimida de Vitória, bem como a de 

Ermelinda que seria uma “espirituosa” (“Spiritistin”) – personagens deste mesmo 

romance – arrazoa Rohde (1965): 

Dem sonst so ausgezeichneten Übersetzer “Ao tradutor, de resto tão excelente, pode 
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könnte hier ein Fehler unterlaufen sein; denn 

von Geister- oder Totenbeschwörung ist nicht 

die Rede. [B-III-210/11] 

aqui ter passado um erro despercebido; 

pois não se trata de invocação de espíritos 

ou mortos.” 

Sobre a segunda edição desta obra, publicada em 1983 na coleção Bibliothek Suhrkamp, 

é oportuno chamarmos a atenção para certo jogo de oposições que o reescritor Brode 

(1984) estabelece entre méritos e deméritos da Suhrkamp:  

Der Roman erschien 1964 erstmals auf 

deutsch; die Neuausgabe darf als schöner 

Beleg gelten für das zähe Bemühen des 

Verlages, lateinamerikanische Literatur in 

unseren Breiten durchzusetzen. Aber der 

hiesige Leser leidet ein weiteres Mal: kein 

Nachwort, keine Erläuterung, nicht einmal eine 

biographische Notiz. Da spart man nicht an 

Druck- und Bindekosten, bringt endlich ein 

stattliches Buch zuwege, aber die 

unentbehrlichen zehn Seiten Hilfestellung 

fehlen. Nachdem man den Ärger über die 

mangelhafte und ungleichmäßige Ausstattung 

der „Bibliothek Suhrkamp“ hinuntergeschluckt 

hat, greife man zum Lispector-Band „Die 

Nachahmung der Rose“ in der gleichen Reihe. 

Dort findet sich, was man hier vermißt: ein 

informatives und bewegend eindringliches 

Nachwort zu dieser Schriftstellerin aus der 

Feder des unermüdlichen Curt Meyer-Clason. 

[B-XIV-229] 

“O romance apareceu pela primeira vez 

em alemão em 1964; a nova edição pode 

valer como um belo documento do 

esforço tenaz da editora de promover 

entre nós a literatura latino-americana. 

Mas o leitor local sofre mais uma vez: 

nenhum posfácio, nenhuma explicação, 

nem mesmo uma nota biográfica. Por um 

lado não se economiza em gastos de 

impressão e encadernação, consegue-se 

finalmente fazer um livro vistoso, mas 

faltam-lhe as indispensáveis dez páginas 

de apoio. Depois de se ter engolido a 

raiva da apresentação desigual e precária 

da ‘Bibliothek Suhrkamp’, que se tome o 

volume de Lispector ‘A imitação da rosa’ 

na mesma série. Lá está o que aqui falta: 

um posfácio informativo e 

persuasivamente penetrante para esta 

escritora, saído da pena do incansável 

Curt Meyer-Clason.” 

Nota-se o movimento circular que Brode realiza em suas apreciações sobre a Suhrkamp: 

ora elogia, ora critica. Não obstante, o saldo da imponente instituição, ao final, é 

positivo: a editora demonstra a qualidade e a eficácia esperadas pelo seu caro leitor ao 

lhe disponibilizar o posfácio “informativo e persuasivamente penetrante (...) saído da 

pena do incansável Curt Meyer-Clason”. 

Krolow (1966), por ocasião da primeira edição desta tradução, também aclama Meyer-

Clason pelo seu trabalho: 

Bekannt wurde die Autorin durch Curt 

Meyer-Clason, der sich seit Jahren 

“A autora tornou-se conhecida através de 

Curt Meyer-Clason, que há anos introduz 
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beharrlich und erfolgreich für die 

Verdeutschung portugiesisch schreibender 

Romanciers und Poeten Lateinamerikas bei 

uns einsetzt. [B-V-213] 

entre nós, perseverante e bem sucedido, a 

tradução ao alemão de romancistas e poetas 

da América Latina que escrevem em 

português.” 

Em contraponto aos comentários elogiosos a Meyer-Clason, e também à editora 

Suhrkamp, manifesta-se Lind (1966) em texto em que resenha Die Nachahmung der 

Rose [do original Laços de Família, 1960]. Após referir-se à escrita “extravagante” e às 

“finezas psicológicas” de Clarice nesta obra, complementa o autor: 

Der vorgespiegelte Tiefsinn gewisser Passagen 

wäre gewiß noch deutlicher hervorgetreten, 

wenn Curt Meyer-Clasons klare Uebersetzung 

diese flauen Stellen nicht geschickt umgangen 

hätte. [B-VI-214] 

“O simulado sentido profundo de certas 

passagens teria surgido de forma ainda 

mais nítida se a clara tradução de Curt 

Meyer-Clason não tivesse habilmente 

contornado esses trechos lentos.” 

Ainda que nosso trabalho não se ocupe do texto em si das traduções das obras de 

Clarice, ao elaborarmos um breve cotejo entre o romance em português e sua tradução 

para o alemão, notamos excertos do original que não constam na versão alemã, que 

comporiam então parte destes trechos “habilmente contornados” por Meyer-Clason aos 

quais Lind se refere. Vista sob esta perspectiva, desvenda-se aqui uma característica 

evidente de manipulação editorial: teriam esses trechos se afastado da poética ou da 

ideologia dominante? Ou sua supressão teria simplesmente diminuído os gastos da 

publicação? A despeito de quaisquer conjecturas, tais segredos editoriais são, por vezes, 

muito difíceis de ser claramente desvendados. Um trabalho como o presente pode 

apenas supor, rastrear alguns pressupostos, na medida em que mapeia a mobilização 

predominante da editora que, de modo subjacente, irá revelar a motivação/intenção que 

poderia ter culminado na modificação arbitrária da obra traduzida.  

A problemática da linguagem hermética de Lispector e, consequentemente, sua tradução, 

é novamente tema de outro texto do mesmo ano. Sobre a tradução dos contos de Laços 

de Família, afirma Beckmann (1966): 

Nicht alle Erzählungen sind gleichwertig in 

ihrer Spannkraft, erst recht nicht in ihrem 

sprachlichen Duktus, doch könnte dafür die 

Übersetzung verantwortlich sein. [B-IV-212] 

“É bem verdade que nem todas as narrativas 

são equivalentes em sua tensão, sobretudo 

em seu teor linguístico; mas pode ser que 

nisto a tradução tenha sido responsável.” 
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O empreendimento tradutório da sua obra de estreia Perto do Coração Selvagem (1944) 

ocorreu apenas em 1981, quando a agente literária Ray-Güde Mertin
39

 verteu a obra ao 

alemão sob o título Nahe dem wilden Herzen. Com esta tradução, estaria o leitor alemão 

em boas mãos, chegando bem perto da essência da linguagem de Lispector. Segundo 

Reindl (1984): 

Dank der sorgfältigen Übersetzung von Ray-

Güde Mertin wird dem Leser der Zugang zu der 

frappierenden Präzision und Bildhaftigkeit der 

Sprache möglich, mit der die Autorin die 

psychisch-physische Befindlichkeit ihrer 

Figur(en) erfaßt. [B-XV-230] 

“Graças à cuidadosa tradução de Ray-

Güde Mertin viabiliza-se ao leitor o 

acesso à impressionante precisão e 

plasticidade da linguagem, com a qual a 

autora apreende o estado de espírito 

psíquico-físico de suas personagens.” 

Neste sentido, desenvolve-se a resenha literária de Azevêdo (1982), que apesar de ter 

sido originalmente escrita em português, foi publicada em versão bilíngue (português-

alemão) no Deutsch-brasilianische Hefte (“Cadernos teuto-brasileiros”), de circulação 

na Alemanha. Assim, transcrevo abaixo ambos os trechos: 

Vor kurzem erschien nun in deutscher 

Sprache „Perto do coração selvagem“, 

übersetzt von Ray-Güde Mertin. Dieser 

Übersetzerin ist es gelungen, Clarice 

Lispectors schwer zugängliche Sprache voll 

und ganz zu beherrschen. Sie schuf eine 

hervorragende Übersetzung dieses Romans, 

was bei dieser Autorin nicht ganz einfach ist. 

Bereits mehrere gute Übersetzer hatten sich 

an ihren Texten versucht, aber es war ihnen 

nie gelungen, sie werkgetreu zu übersetzen. 

“Recentemente apareceu a tradução alemã 

de ‘Perto do coração selvagem’, traduzido 

por Ray-Güde Mertin. A citada tradutora 

conseguiu dominar plenamente a 

linguagem hermética de Clarice Lispector. 

E por isso realizou uma tradução 

primorosa deste romance, coisa que não se 

consegue tão facilmente com os textos de 

Lispector, os quais têm desafiado alguns 

bons tradutores que nunca conseguiram 

traduzi-la fielmente.” [B-XXVI-224] 

Nota-se certo tom tendencioso e publicitário de Azevêdo, ao afirmar que a tradutora 

conseguiu “dominar plenamente a linguagem hermética de Lispector”, proeza que 

“alguns bons tradutores”, nunca teriam “fielmente” conseguido. Com isso, seus 

comentários, sua reescrita, reverberam a questão de fidelidade em tradução que nos leva 

a questionar: fiel a quem e/ou a quê? Dentro desta linha de raciocínio, notamos que o 

tom comercial do comentário, que se utiliza de uma questão cara à tradução – sem, 

contudo, explicá-la –, exerce um papel enviesado pela superestimação na divulgação 
                                                           
39

 Para uma breve contextualização da relação de Mertin com a literatura brasileira na Alemanha, cf. a 

entrevista com a tradutora Sarita Brandt anexada ao final deste trabalho. [C-II-283/5] 
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dessa tradução. Ainda sob este ponto de vista, salta aos olhos o viés empreendedor de 

Azevêdo, corroborado também pela indicação que fez da tradutora Sarita Brandt à 

editora Lilith [C-II-283/5]. 

Dackweiler (1987), por ocasião de uma reedição de Nahe dem wilden Herzen, publicada 

em 1987, elabora em seu texto uma espécie de apresentação de Clarice Lispector. 

Paralelamente, elogia as traduções dos romances da escritora que até então estavam 

disponíveis em língua alemã, referindo-se a elas como “congeniais” – kongenial. Essa 

terceira edição foi integrada a uma coleção denominada Im Jahrhundert der Frau (“No 

século da mulher”), consequência que estaria intimamente ligada ao engavetamento de 

Lispector na literatura feminina e ou/ feminista, encabeçado pela recepção dos ensaios 

de Hélène Cixous na Alemanha, como se verá pormenorizadamente no terceiro capítulo.  

A circunstância desta publicação é, pois, questionada por Dackweiler: 

Warum eigentlich ein neues Kostüm (ganz 

in Weiß), anstatt ein uns noch unbekanntes 

Buch neu zu übersetzen? Warum inzwischen 

fragwürdige – weil inflationär gebrauchte – 

Etiketten für eine Autorin, die, über sich 

befragt, sagte: „Ich experimentiere und 

suche, sagend“, in deren literarischem 

Zentrum immer auch die behutsame 

Annäherung an das Andere steht. [B-XLIII-

262/3] 

“Porque afinal uma nova roupagem (toda em 

branco), ao invés de uma nova tradução de 

um livro ainda desconhecido por nós? Porque 

etiquetas entrementes questionáveis – porque 

inflacionariamente utilizadas – para uma 

autora, a qual, perguntada sobre si mesma, 

disse: ‘Eu experimento e procuro, dizendo’, 

em cujo centro literário sempre está também 

a cautelosa aproximação ao outro.” 

A resposta a estas questões revela-se muito provavelmente pelo boom nesta época da 

literatura feminina e latino-americana na Alemanha. Parece-nos que, portanto, a lógica 

do mercado teria falado mais alto do que a divulgação cultural, por assim dizer, de 

outros volumes da obra de Clarice, que teriam ampliado seu legado em língua alemã. 

As estratégias editoriais chegam ainda mais longe. Prova disso na recepção da escritora 

brasileira é a mudança brusca do título de uma das suas obras traduzidas ao alemão. 

Sobre tal arbitrariedade, lê-se em Nierich (1993): 
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Wen wundert es nach alldem noch, daß jede 

neue Übersetzung eines ihrer insgesamt 16 

Bücher mit Spannung erwartet wird. Nun 

liegt sie vor: die deutsche Erstausgabe ihres 

Romans „A Cidade Sitiada“ (zu deutsch: 

„Die besetzte Stadt“). Der Verlag hat ihr 

den bemerkenswert entrückten Titel „Von 

Traum zu Traum“ gegeben. Es sollte endlich 

einmal Schluß gemacht werden mit der 

Unsitte, die Originaltitel aus verlags-

strategischen Gründen eigenwillig zu 

ändern. Der Übersetzerin Sarita Brandt ist 

dieses Ärgernis sicher nicht anzulasten, 

denn auch diesmal erweist sich ihr „traduce 

navere“ als äußerst geschmeidig, ohne 

jedoch gefällig zu sein.[B-XXXI-249] 

“A quem ainda surpreende, depois de tudo, que 

cada nova tradução de um dos seus 16 livros é 

esperada com expectativa. Agora ela existe: a 

primeira edição alemã do seu romance “A 

Cidade Sitiada” (em alemão: “A cidade 

sitiada”). A editora deu a ela o título 

notavelmente arrebatado de “De sonho a 

sonho”. Já está mais do que na hora de se 

eliminar o mau hábito de mudar 

intencionalmente os títulos originais por 

motivos de estratégia editorial. À tradutora 

Sarita Brandt certamente não é a quem se deve 

culpar por esse aborrecimento já que também 

desta vez prova-se seu ‘traduce navere’ como 

extremamente flexível, sem contudo ser 

complacente.” 

Assim, antes mesmo de alcançar o grande público, isto é, os leitores não profissionais, 

uma obra é permeada de pré-noções, de direcionamentos: manipulada, no sentido 

mesmo de manuseada, “alterada pelas mãos”; neste caso, as mãos são destes, e de 

outros ainda a serem vistos, reescritores da obra de Lispector para a língua e cultura 

alemãs.  

Nota-se assim, nestes exemplos concretos, a grande contribuição de Lefevere aos 

Estudos da Tradução, aprofundando a investigação – ainda que incipientemente já 

encabeçada por Even-Zohar e Toury – da articulação do sistema de reescritas com as 

estruturas de poder e os agentes a elas subordinados. Inserindo o elemento político 

paralelamente à compreensão do fenômeno tradutório, Lefevere tornou explícito o papel 

cultural modelador de algumas instituições; por exemplo, a supremacia editorial na 

construção da imagem de um autor. A preocupação nesse momento não é mais – ou 

mais cautelosamente, não apenas – compreender a exegese ou hermenêutica de um 

texto, mas sim o planejamento ideológico de sua difusão no mercado livreiro.   

Em suma, face ao exposto até aqui, é importante sublinhar ainda que ao se adotar a 

perspectiva dos Estudos Descritos da Tradução, que se relaciona intimamente com a 

abordagem dos paratextos, o corpus de um estudo de tal natureza se expande 

naturalmente: deixa de ser – apenas – o texto em si, o que era a base dos estudos 

contrastivos, pra incluir toda e qualquer informação disposta, por diferentes reescritores 

e patronos, no espaço que existe entre o leitor e o livro, ampliando a perspectiva de 
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análise da recepção da literatura traduzida, que se norteará, doravante, também pelas 

expectativas e necessidades de seu público receptor. Assim, reiterada sua devida 

importância, passemos agora à descrição dos números, das especificidades e do método 

de leitura dos paratextos inventariados neste estudo. 
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2. A COMPOSIÇÃO DO CORPUS E SEU MÉTODO DE LEITURA 

No primeiro item deste capítulo apresento e descrevo o corpus; sua ocorrência e suas 

especificidades. No segundo, transcrevo as etapas de seu levantamento. Ao final, no 

terceiro item, comento o procedimento de análise deste material. 

2.1 Descrição do corpus 

O corpus deste trabalho compõe-se tanto das obras de Clarice Lispector publicadas em 

alemão, quanto de parte de sua respectiva crítica. Há de ser sublinhado aqui que a 

abordagem que reservo a essas obras é “periférica”, pois, não lidando com as 

particularidades da tradução em si dos textos da autora, mas apenas com os paratextos, 

peritextos e epitextos que os acompanham, apresentam e apreciam, mapeio e analiso, 

por assim dizer, a apresentação dessas traduções.  

Este primeiro conjunto constitui-se, assim, de capas e contracapas. De textos impressos 

tanto nas orelhas dos livros (na parte da frente e de trás), como nas primeiras e, 

eventualmente, últimas páginas – elementos que compõem a zona peritextual da obra.  

Saindo do âmbito limítrofe ao livro, encontram-se os textos de jornal, as resenhas 

literárias (Rezensionen), os releases das editoras e os textos que não se enquadram em 

nenhuma destas tipologias: uma entrevista, uma chamada de simpósio e uma carta de 

um leitor – todo esse segundo conjunto constitui, portanto, a zona epitextual da obra. A 

fim de melhor contextualizá-lo, antes de abordar a natureza de cada um de seus 

elementos constituintes, disponho uma lista dessas traduções alemãs de Lispector, 

separadas por títulos, onde abaixo de cada título elenco seus respectivos epitextos.  

Para encetar a apresentação deste material, elejo como ponto de partida o elemento 

primordial de recepção da obra da escritora, para onde todo o restante se volta: suas 

traduções (primeiro subitem) e, consequentemente, seus peritextos (segundo subitem). 

Em terceiro lugar, abordo os textos de jornal. O quarto subitem corresponde aos releases. 

O quinto, às resenhas. O sexto e último, pelo seu caráter mais heterogêneo, defino por 

“outros”. 
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Quanto à fonte dos epitextos, pude, em sua maioria, identificar sua referência com autor, 

data e meio de publicação. Não obstante, a numeração da (s) página (s) é um dado ao 

qual não tive acesso em considerável parte dos textos. Em pouquíssimos casos ainda a 

identificação da fonte é praticamente inexistente. A integridade ou não desses dados 

bibliográficos fica clara na listagem por obras já mencionada acima, que estará disposta 

antes do item 2.1.3, e antecede o tratamento de cada tipo destes epitextos.  

2.1.1 As traduções 

Dez (10) títulos integram a obra de Lispector traduzida para o alemão. São eles, em 

ordem cronológica: 

LISPECTOR, Clarice. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “A maçã no escuro”, de 1961). Hamburg: Claassen, 1964. 

LISPECTOR, Clarice. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “Laços de Família”, de 1960). Hamburg: Claassen, 1966. 

LISPECTOR, Clarice. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do 

original: “Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. 

LISPECTOR, Clarice. Eine Lehre oder das Buch der Lüste (Tradução de Christiane 

Schrübbers, do original: “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, de 1974). Berlin: 

Lilith, 1982. 

LISPECTOR, Clarice. Die Passion nach G.H. (Tradução de Christiane Schrübbers, revista 

por Sarita Brandt, do original: “A paixão segundo G.H.”, de 1964). Berlin: Lilith, 1984. 

LISPECTOR, Clarice. Die Sternstunde (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: “A 

hora da estrela”, de 1977). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp, 1985. 

LISPECTOR, Clarice. Die Dame und das Ungeheuer (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “A bela e a fera”, de 1979). Reinbeck: Rowohlt, 1990. 

LISPECTOR, Clarice. Von Traum zu Traum (Tradução de Sarita Brandt, do original: “A 

cidade sitiada”, de 1975). Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch, 1992. 
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LISPECTOR, Clarice. Agua viva: Ein Zwiegespräch (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “Água Viva”, de 1973). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp 

1994. 

LISPECTOR, Clarice.  Wo warst du in der Nacht  (Tradução de Sarita Brandt, do original: 

“Onde estivestes de noite”, de 1974). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1996. 

Cinco (5) destes títulos receberam reedições. Dois (2) deles – Der Apfel im Dunkeln e 

Nahe dem wilden Herzen – duas vezes. 

__________. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: 

“Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982. 

__________. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: “A 

maçã no escuro”, de 1961). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp, 1983. 

_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1984. 

_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Weißes 

Programm, 1987. 

_____________. Eine Lehre oder das Buch der Lust (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, de 1974). Reinbeck: Rowohlt, 

1988. 

____________. Die Passion nach G.H (Tradução de Christiane Schrübbers, revista por 

Sarita Brandt, do original: “A paixão segundo G.H.”, de 1964). Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, Suhrkamp Taschenbuch, 1990. 

_________. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: “A 

maçã no escuro”, de 1961). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Suhrkamp Taschenbuch, 

1998. 

Também em ordem cronológica, disponho a seguir as capas destas dezessete (17) obras, 

reduzidas pela metade em relação ao seu tamanho original: 
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Fig. 1 - Capa, Claassen, 1964 Fig. 2 - Capa, Claassen, 1966 

  

Fig. 3 - Capa, Suhrkamp, 1981 Fig. 4 - Capa, Lilith, 1982 
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Fig. 5 - Capa, Bibliothek Suhrkamp, 1982 Fig. 6 - Capa, Bibliothek Suhrkamp, 1983 

  

 

Fig. 7 - Capa, Lilith, 1984 Fig.8 - Capa, Bibliothek Suhrkamp, 1984 
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Fig. 9 - Capa, Bibliothek Suhrkamp, 1985 Fig. 10 - Capa, Suhrkamp, 1987 

  

 

Fig. 11 - Capa, Rowohlt, 1988 Fig. 12 - Capa, Rowohlt, 1990 
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Fig. 13 - Capa, Suhrkamp Taschenbuch, 1990 Fig. 14 - Capa, Rowohlt, 1992 

  

Fig. 15 - Capa, Bibliothek Suhrkamp, 1994 Fig. 16 - Capa, Bibliothek Suhrkamp, 1996 
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Fig. 17 - Capa, Suhrkamp Taschenbuch, 1998 

 

 

Dessas obras, duas (2) tiveram ainda novas tiragens/reimpressões: 

_________. Nahe dem wilden Herzen (trad. do alemão de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983.  

_________. Die Nachahmung der Rose (trad. do alemão de Curt Meyer-Clason, do 

original: “Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1985. 

__________. Nahe dem wilden Herzen (trad. do alemão de Ray-Güde Martin, do 

original: “Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

Bibliothek Suhrkamp, 1992. 

__________. Die Nachahmung der Rose (trad. do alemão de Curt Meyer-Clason, do 

original: “Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1993. 

Na listagem seguinte, agrupo as obras (edições, reedições e reimpressões) 

respectivamente por editoras; estas seguem em ordem alfabética. Algumas das obras 

trazem, ao final, o número de exemplares produzidos em cada tiragem; outras, das quais 

não tive acesso a esses números, não. Estes dados foram consultados no livro de Klaus 
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Küpper – de quem ainda tratarei oportunamente neste capítulo – “Bibliografia da 

literatura brasileira” [Bibliographie der brasilianischen Literatur, 2012].  

Assim, as obras que são traduzidas pela primeira vez dispõem da referência 

bibliográfica completa. As reedições e reimpressões são diferenciadas por não trazerem 

o nome de Clarice Lispector, mas apenas um traço no início da referência. Desta feita, 

pretendo tornar mais claro – além da estatística geral das traduções – como as editoras 

se dividem no pioneirismo do empreendimento tradutório dos dez diferentes títulos do 

legado clariceano vertido ao alemão.  

O quadro abaixo mostra o panorama geral dos formatos das obras e segue também a 

ordem alfabética de divisão por editoras: 

                                              Os diferentes formatos das edições do corpus 

 

Editora Claassen 

LISPECTOR, Clarice. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “A maçã no escuro”, de 1961). Hamburg: Claassen, 1964. Número de 

exemplares: 3.500 

LISPECTOR, Clarice. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “Laços de Família”, de 1960). Hamburg: Claassen, 1966. Número de 

exemplares: 2.000 
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Editora Lilith 

LISPECTOR, Clarice. Eine Lehre oder das Buch der Lüste (Tradução de Christiane 

Schrübbers, do original: “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, de 1974). Berlin: 

Lilith, 1982. Número de exemplares: 2.000 

LISPECTOR, Clarice. Die Passion nach G.H (Tradução de Christiane Schrübbers, revista 

por Sarita Brandt, do original: “A paixão segundo G.H.”, de 1964). Berlin: Lilith, 1984. 

Número de exemplares: 2.000 

Editora Rowohlt 

_____________. Eine Lehre oder das Buch der Lust (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, de 1974). Reinbeck: Rowohlt, 

1988. Número de exemplares: 10.000 

LISPECTOR, Clarice. Die Dame und das Ungeheuer (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “A bela e a fera”, de 1979). Reinbeck: Rowohlt, 1990. Número de exemplares: 

10.000 

LISPECTOR, Clarice. Von Traum zu Traum (Tradução de Sarita Brandt, do original: “A 

cidade sitiada”, de 1975). Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch, 1992. Número de 

exemplares: 8.000 

Editora Suhrkamp 

LISPECTOR, Clarice. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do 

original: “Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. 

Número de exemplares: 2.000 

__________. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: 

“Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982. Número de 

exemplares: 2.000 

__________. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: “A 

maçã no escuro”, de 1961). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp, 1983. 
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_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983. Número 

de exemplares: 1.000 

_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1984. 

_________. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: 

“Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp, 

1985. Número de exemplares: 1.000 

LISPECTOR, Clarice. Die Sternstunde (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: “A 

hora da estrela”, de 1977). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp, 1985. 

_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Weißes 

Programm, 1987. 

____________. Die Passion nach G.H (Tradução de Christiane Schrübbers, revista por 

Sarita Brandt, do original: “A paixão segundo G.H.”, de 1964). Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, Suhrkamp Taschenbuch, 1990. 

__________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1992. Número de exemplares: 2.000 

__________. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: 

“Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp, 

1993. Número de exemplares: 2.000 

LISPECTOR, Clarice. Agua viva: Ein Zwiegespräch (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “Água Viva”, de 1973). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek Suhrkamp 

1994. 

LISPECTOR, Clarice.  Wo warst du in der Nacht  (Tradução de Sarita Brandt, do original: 

“Onde estivestes de noite”, de 1974). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1996. 
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_________. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: “A 

maçã no escuro”, de 1961). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Suhrkamp Taschenbuch, 

1998 

Desta divisão, temos, portanto: Claassen, Lilith e Rowohlt com dois (2) títulos inéditos, 

respectivamente. A Suhrkamp lidera este ranking com quatro (4) títulos inéditos.  

2.1.2 Os peritextos 

Para descrever os peritextos
40

, utilizo-me da mesma sequência alfabética de divisão das 

obras por editora, isto é, inicio abordando as informações limítrofes presentes nas obras 

da Claassen, em segundo lugar as da Lilith, seguidas pelas da Rowohlt e, ao final, 

ocupo-me dos peritextos da Suhrkamp.  

Como se viu, a editora Claassen foi a pioneira na tradução da obra de Clarice Lispector 

ao alemão. Os textos de orelha de seus dois títulos publicados ocupam a parte de frente 

e de trás. No peritexto de Der Apfel im Dunkeln (1964) lê-se um resumo da obra que 

ocupa integralmente este espaço. Já em Die Nachahmung der Rose (1966), a primeira 

orelha comenta os contos de maneira genérica, intercalando frases de Lispector e 

comentários da crítica brasileira; este texto coloca mais a escritora Clarice em evidência. 

Na segunda orelha, uma foto da autora na parte superior é seguida de uma pequena nota 

biográfica. Logo abaixo, lê-se a divulgação de seu romance anterior Der Apfel im 

Dunkeln, seguida por duas apreciações, respectivamente do Frankfurter Allgemeine 

Zeitung e Die Barke. 

A editora Lilith, que atribui a si a alcunha “Livraria de mulheres” [Frauenbuchladen], 

restringe-se a trazer em seus dois livros fotos de Clarice Lispector (uma em cada um), 

no espaço em que comumente nos livros das outras editoras (no verso da folha de rosto, 

por exemplo), lê-se um texto. Em sua primeira tradução, Eine Lehre oder das Buch der 

Lüste (1982), cujo livro não tem orelhas, algumas notas biobibliográficas de Clarice, 

que ocupam três páginas, são dispostas ao final. Na segunda, Die Passion nach G.H. 

(1984), ainda que haja as orelhas, estas são apenas uma extensão da capa preta do livro. 

Em toda a área limítrofe ao texto em si, não há nenhum peritexto verbal sobre a autora e 

sua obra (têm-se apenas informações “técnicas” sobre data de publicação, título do 

original, dentre outras, presentes também em todas as outras obras do corpus).  

                                                           
40

 Os textos apresentados aqui de forma breve serão retomados em detalhe no capítulo seguinte. 
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Os peritextos dos três títulos publicados pela Rowohlt seguem o mesmo padrão de 

disposição física entre si. Eles pertencem à famosa série Rororo (Rowohlts Rotations-

Romane), de romances populares e best-sellers alemães e internacionais, disponíveis a 

baixo custo. Os volumes não possuem orelhas; o texto que comenta a obra ou apresenta 

a escritora é disposto em sua contracapa. Em Eine Lehre oder das Buch der Lust (1988) 

veiculam-se neste espaço opiniões sobre este romance em específico – apreciação da 

própria editora – e sobre a obra de Lispector como um todo – apreciações de Curt 

Meyer-Clason (sem referência), Hélène Cixous e Pieke Biermann. Em Die Dame und 

das Ungeheuer (1990), tem-se novamente um trecho de Cixous na contracapa. Já em 

Von Traum zu Traum (1992) lê-se apenas um resumo do enredo, sem indicação de 

autoria (portanto, de responsabilidade da própria editora).  Nas três obras há no lado 

inverso da folha de rosto uma foto de Clarice (na primeira, uma foto; nas duas últimas, 

outra diferente), com um pequeno texto biobibliográfico, bem como uma remissão aos 

livros da autora que já foram traduzidos pela Rororo. 

A editora Suhrkamp inicia sua trajetória de traduções da obra de Lispector em 1981, 

com Nahe dem wilden Herzen. O texto de orelha do livro, que ocupa as duas partes 

(frente e trás), comenta a inovação que a escritora causou no Brasil ao estrear com este 

romance nas letras nacionais; além disso, lê-se ainda um resumo do enredo e a 

associação de Lispector a Virginia Woolf e Katherine Mansfield. Essa mesma obra 

recebeu ainda duas reedições. A segunda delas (portanto, terceira edição) fez parte de 

uma coleção que homenageava as mulheres, denominada “Programa branco: no século 

da mulher” [Weisses Programm: Im Jahrhundert der Frau, 1987]. O conteúdo do texto 

das orelhas é idêntico ao da primeira edição do romance.  

A primeira reedição (segunda edição) deste romance foi publicada pela Bibliothek 

Suhrkamp. Integram esta coleção, ao todo, seis (6) obras de Clarice Lispector. Três (3) 

novas reedições: Die Nachahmung der Rose (1982) Der Apfel im Dunkeln (1983) e 

Nahe dem wilden Herzen (1984). E três (3) títulos inéditos: Die Sternstunde (1985), 

Aqua Viva (1994) e Wo warst du in der Nacht (1996). Esta coleção é dedicada aos 

cânones da literatura ocidental e tem a característica de enaltecer a literariedade da obra 

do autor nela publicado. Os volumes possuem textos de orelha que ora apresentam a 

obra e Clarice, ora anunciam uma tradução já disponível na editora. Na contracapa 

sempre há um excerto curto retirado diretamente da obra, ou elaborado a partir dela em 

forma de paráfrase.  
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Ao reeditar a obra que havia sido primeiramente publicada pela Claassen em 1966, Die 

Nachahmung der Rose (Bibliothek Suhrkamp, 1982), a editora Suhrkamp enfeixa aos 

contos de Laços de Família (1960) seis (6) novos contos da obra “A imitação da rosa” 

(edição de 1975): “O ovo e a galinha” [Das Ei und das Huhn]; “Evolução de uma 

miopia” [Fortschreitende Kurzsichtigkeit]; “Come, meu filho” [Iß, mein Sohn]; “Os 

desastres de Sofia” [Sofias Verhängnis]; “A legião estrangeira” [Die Fremdreligion]; 

“Macacos” [Affen] e “Perdoando Deus” [Gott vergebend]. Há também uma mudança no 

título de um deles. Ao invés de Alles Gute zum Geburstag, como fora publicado o conto 

“Feliz aniversário” pela Claassen, lemos, na edição da Suhrkamp, Herzlichen 

Glückwunsch zum Geburtstag. A Bibliothek Suhrkamp traz ainda um novo adendo: ao 

final do livro, um posfácio de Curt Meyer-Clason. Neste texto de onze (11) páginas, 

Meyer-Clason, além de apresentar brevemente os contos desta obra, aponta para 

aspectos gerais do estilo da escritora Clarice, bem como traz algumas informações 

biobibliográficas sobre ela. 

Em edição de bolso, a Suhrkamp reedita os livros Die Passion nach G.H. (1990) e Der 

Apfel im Dunkeln (1998). O primeiro expõe na contracapa um trecho do livro, como 

acontece na Bibliothek Suhrkamp. O segundo traz nesta área um pequeno resumo da 

obra. No verso da folha de rosto, lê-se, em ambos, um pequeno texto com informações 

bibliográficas de Clarice Lispector, bem como os títulos que já foram traduzidos pela 

editora. A proposta da Suhrkamp ao relançar estas obras em coleção de bolso é 

popularizá-las. 

Esta foi a caracterização dos peritextos que compõem este corpus. Antes de passar para 

a descrição dos epitextos, disponho, conforme já mencionado, uma lista baseada no 

mesmo princípio de referência bibliográfica utilizado até aqui, no qual apenas os títulos 

publicados pela primeira vez recebem a referência completa. Além disso, esta listagem 

traz numeração cronológica por data de publicação. Não obstante, uno em blocos os 

títulos que receberam reedições e novas tiragens, visando ao ensejo do devido destaque 

à repercussão de cada um deles, em suas diferentes datas de publicação. Desta feita, 

abaixo de cada tiragem, elenco seus respectivos epitextos, que também estarão em 

ordem cronológica e, quando possuírem títulos, serão seguidos por sua respectiva 

tradução em colchetes.  
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Outra particularidade desta listagem é que, diferente daquelas já vistas até aqui, todas as 

publicações – entre elas, reedições e reimpressões – estarão destacadas em negrito, de 

modo que a visualização e localização temporal dos epitextos seja mais clara.  

Lista dos epitextos 

I) LISPECTOR, Clarice. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “A maçã no escuro”, de 1961). Hamburg: Claassen, 1964. 

H.C. Erste Begegnung mit Clarice Lispector, einer neuen Autorin aus Brasilien, und mit 

ihrem Werk [Primeiro encontro com Clarice Lispector, uma nova autora do Brasil e sua 

obra]. In: Proben und Berichte, 22. Folge. Jahrgang 1964. 

HENZE, Helene. Wiedergeburt aus dem Tertiär. Ein Roman aus Brasilien: „Der Apfel 

im Dunkeln“ von Clarice Lispector [Renascimento do Terciário. Um romance do Brasil: 

“A maçã no escuro” de Clarice Lispector]. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. 11. 

1964. 

ROHDE, Hedwig. Clarice Lispector: Der Apfel im Dunkeln [Clarice Lispector: A maçã 

no escuro]. In: Neue deutsche Hefte. Mai/Juni 1965, p.150-2. 

_________. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: 

“A maçã no escuro”, de 1961). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1983. 

NEIDHART, Christoph. Ans Ende seiner selbst gehen. Ein großer Roman der 

Brasilianerin Clarice Lispector [Ir ao fim de si mesmo. Um grande romance da 

brasileira Clarice Lispector]. In: Frankfurter Rundschau, 25.02.1984, p.4.  

BRODE, Hanspeter. Im Schwebezustand der Gefühle. „Der Apfel im Dunkeln“ – Roman 

von Clarice Lispector [No estado de suspensão dos sentimentos. “A maçã no escuro” – 

Romance de Clarice Lispector]. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 04. 1984, p.26. 

_________. Der Apfel im Dunkeln (Tradução de Curt Meyer-Clason, do original: 

“A maçã no escuro”, de 1961). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Suhrkamp 

Taschenbuch, 1998. 

Clarice Lispector: Der Apfel im Dunkeln. Release da editora (foto do livro e de Clarice). 

Abril/1998 
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Clarice Lispector: Der Apfel im Dunkeln. Release da editora (foto do livro).  

II) LISPECTOR, Clarice. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-

Clason, do original: “Laços de Família”, de 1960). Hamburg: Claassen, 1966. 

BECKMANN, Heinz. „Die Nachahmung der Rose“. Erzählungen der Brasilianerin 

Clarice Lispector [“A imitação da Rosa”. Contos da brasileira Clarice Lispector]. In: 

Rheinischer Merkur, Köln, 11.11.1966. 

KROLOW, Karl. Die Nachahmung der Rose [A imitação da rosa]. In: Süddeutsche 

Zeitung, München, 17.11.1966. 

LIND, Georg R. Stille Manien einer Victoria regia. Die Erzählkunst der Brasilianerin 

Clarice Lispector [Manias silenciosas de uma vitória régia. A arte de narrar da brasileira 

Clarice Lispector]. In: Stuttgarter Zeitung, 26.11.1966. 

HENZE, Helene. Beunruhigung. Erzählungen von Clarice Lispector [Inquietação. 

Contos de Clarice Lispector]. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.1966.  

_________. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1982
41

. 

BOLLINGER, Rosemarie. Das grüne Feuer eines Kontinents [O fogo verde de um 

continente]. In: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt,  n. 14. 

_________. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1985. 

_________. Die Nachahmung der Rose (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “Laços de Família”, de 1960). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1993. 

Release da editora. „Wichtige Nachauflage“ [“Importante Pós-tiragem”] Clarice 

Lispector. Die Nachahmung der Rose. Julho/1993. 

                                                           
41

 Esta edição da Bibliothek Suhrkamp traz ao final o posfácio de Curt Meyer-Clason. 
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III) LISPECTOR, Clarice. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, 

do original: “Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1981. 

HEINRICH-JOST, Ingrid. Auf der Suche nach der Freiheit. Clarice Lispectors Roman 

„Nahe dem wilden Herzen“ [Em busca da liberdade. Romance de Clarice Lispector 

“Perto do coração selvagem”]. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.1981, p.26. 

AZEVÊDO, Carlos A. Literaturbericht/Resenha literária. In: Deutsch-brasilianische 

Hefte, 2/1982. 

Clarice Lispector: Nahe dem wilden Herzen. Roman. Release da editora. 

_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983.  

_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1984. 

Clarice Lispector: Nahe dem wilden Herzen. Bibliothek Suhrkamp. Release da editora. 

REINDL, Uta M. Wahnsinn der Wirklichkeit. Drei Beispiele aus einer fernen Literatur 

[Loucura da realidade. Três exemplos de uma literatura distante]. In: Kölner Stadt 

Anzeiger, 26.10.1984. 

_________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Weißes 

Programm, 1987. 

Clarice Lispector: Nahe dem wilden Herzen. Weißes Programm. Release da editora, 

1987/1. 

__________. Nahe dem wilden Herzen (Tradução de Ray-Güde Martin, do original: 

“Perto do coração selvagem”, de 1944). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1992. 
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WIDMANN, Andreas M. Aus dem Regal hervorgeholt von Andreas M. Widmann. Nahe 

dem wilden Herzen [Tirado da estante por Andreas M. Widmann. Perto do coração 

selvagem]. In: LiteraturNachrichten, 1997. 

VOLLMANN, Rolf. Und wem, wem schenke ich jetzt diesen Roman? [E a quem, a quem 

presenteio este romance?]. In: Die Zeit, 11.05.2006, p.66. 

IV) LISPECTOR, Clarice. Eine Lehre oder das Buch der Lüste (Tradução de 

Christiane Schrübbers, do original: “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres” 

de 1974). Berlin: Lilith, 1982. 

HÜCKING, Renate. Aufrührerische Gesänge [Canções rebeldes]. In: Literatur Konkret 

1982/1983, p.82-4. 

 __________________. Eine Lehre oder das Buch der Lust (Tradução de Sarita 

Brandt, do original: “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, de 1974). 

Reinbeck: Rowohlt, 1988. 

„Zweitausgabe“: Leserbrief an den Rowohlt Taschenbuch-Verlag [“Segunda edição”: 

Carta do leitor à editora “Rowohlt Taschenbuch”]. In: Listen, n.11, 1988.  

FREITAG, Barbara. „Eine Lehre oder das Buch der Lust“ – Ein Bildungsroman? [“Uma 

aprendizagem ou o livro dos prazeres” – Um romance de formação?]. In: Tópicos Heft 

2/1997, p.44-7. 

V) LISPECTOR, Clarice. Die Passion nach G.H (trad. do alemão de Christiane 

Schrübbers, revista por Sarita Brandt, do original: “A paixão segundo G.H.”, de 

1964). Berlin: Lilith, 1984. 

_________. Die Passion nach G.H (Tradução de Christiane Schrübbers, revista por 

Sarita Brandt, do original: “A paixão segundo G.H.”, de 1964). Frankfurt am 

Main: Suhrkamp, Suhrkamp Taschenbuch, 1990. 

Die Passion nach G.H. Taschenbuch.  Março/1990. Release da editora. 

**Lispector, Clarice. Die Passion nach G.H.. In: Lateinamerika/1992, p.114. 
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VI) LISPECTOR, Clarice. Die Sternstunde (Tradução de Curt Meyer-Clason, do 

original: “A hora da estrela”, de 1977). Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bibliothek 

Suhrkamp, 1985. 

REINDL, Uta M. Ein Mädchen in der Vorhölle. „Die Sternstunde“, der letzte Roman der 

Brasilianerin Clarice Lispector [Uma moça no limbo. “A hora da estrela”, o último 

romance da brasileira Clarice Lispector]. In: Kölner Stadt-Anzeiger, 13.12.1985. 

SCHÜTTE, Wolfram. Auszug aus: Hoffnungen vor den Randzonen. [Trecho de: 

“Esperanças diante das zonas limítrofes”]. In: Frankfurter Rundschau, 22.02.1986. 

VII) LISPECTOR, Clarice. Die Dame und das Ungeheuer (Tradução de Sarita 

Brandt, do original: “A bela e a fera”, de 1979). Reinbeck: Rowohlt, 1990. 

VIII) LISPECTOR, Clarice. Von Traum zu Traum (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “A cidade sitiada”, de 1975). Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch, 1992. 

Von Traum zu Traum. Release da editora, agosto/1992. 

NIERICH, Rita. Die Zeiten riechen nach Pulver. Eine liebeshungrige Frau in einem 

unwirtlichen Ort: Die Brasilianerin Clarice Lispector erzählt [Os tempos cheiram a 

pólvora. Uma mulher sedenta de amor em um lugar inóspito: A brasileira Clarice 

Lispector narra]. In: Der Tagesspiegel, 15.08.1993, p.7.  

NIERICH, Rita. Im Rettungswagen der Irrenanstalt jubelnd hin- und herschaukeln. In der 

Ukraine geboren, jüdischer Abstammung, in Brasilien aufgewachsen: Für die 

Schrifstellerin Clairice [sic.] Lispector heißt Schreiben Wunden aufreißen und den 

Leser ins Labyrinth der Seele führen. [Na ambulância do manicômio balançando 

exultante para lá e para cá. Nascida na Ucrânia, de ascendência judaica, crescida no 

Brasil: Para a escritora Clarice Lispector escrever significa escancarar feridas e conduzir 

o leitor ao labirinto da alma]. In: Der Tagesspiegel. 15.08.1993, p.6. 

IX) LISPECTOR, Clarice.  Agua viva: Ein Zwiegespräch (Tradução de Sarita Brandt, 

do original: “Água Viva”, de 1973). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. 

Lebendiges Wasser. Release da editora. 

Clarice Lispector. Aqua Viva: Ein Zwiegespräch [Clarice Lispector. Água Viva: Um 

diálogo]. Release da editora. Outubro/1994. 
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Aqua Viva. Clarice Lispector. Release da editora (em folha inteira; colorido e com foto 

de Clarice). 

Clarice Lispector. Aqua Viva: Ein Zwiegespräch [Clarice Lispector. Água Viva: Um 

diálogo]. Release da editora. Dezembro/1994. 

SPIELMANN, Ellen. Aqua Viva – Jazz pur. Clarice Lispector aus Brasilien läßt „die 

Stimme des Schweigens“ sprechen. [Água Viva- Jazz puro. Clarice Lispector do Brasil 

deixa falar “a voz do silêncio”. In: Der Freitag, 09.12.1994, p.22. 

RADISCH, Iris. Das Gründungsmanifest der Frauenliteratur: Clarice Lispectors großer 

Gesang vom weiblichen Schreiben und ihr Buch „Aqua Viva“. Im Museum verlorener 

Ekstasen [O manifesto fundador da literatura de mulheres: o grande canto de Clarice 

Lispector da escrita feminina e seu livro “Água Viva”. No museu dos êxtases perdidos]. 

In: Die Zeit, 27.01.1995, p.56. 

X) LISPECTOR, Clarice. Wo warst du in der Nacht  (Tradução de Sarita Brandt, do 

original: “Onde estivestes de noite”, de 1974). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1996. 

Clarice Lispector. Wo warst du in der Nacht. Erzählungen [Clarice Lispector. Onde 

estivestes de noite. Contos]. Release da editora (com foto de Clarice). Janeiro/1996. 

Clarice Lispector. Wo warst du in der Nacht. Erzählungen [Clarice Lispector. Onde 

estivestes de noite. Contos]. Release da editora (com foto do livro).  Janeiro/1996. 

SPIELMANN, Ellen. Politik des Privaten. Clarice Lispectors Überlegungen zu 

weiblichem Schreiben [Política do privado. Reflexões de Clarice Lispector sobre a 

escrita feminina]. In: Der Tagesspiegel, 16.02.1997. 

Textos do corpus que não tratam exclusivamente de uma obra em específico: 

DACKWEILER, Regina. Die eine und die andere. [Uma e outra]. In: Listen (n.8), 

Frankfurt am Main, 1987. 

CIXOUS, Hélène. Als ob Kafka eine Frau, Rimbaud eine Mutter gewesen wäre. [Como 

se Kafka tivesse sido uma mulher e Rimbaud uma mãe]. Tradução do francês para o 

alemão de Michaela Ott. In: Literatur Konkret, 1987/1988, p.54-5. 
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Sprache – intensiv und plastisch. Heute letzte Premiere der Bosse-Zeit: „Zwei 

Leben“ im Depot [Linguagem – intensiva e plástica. Hoje a última Première do tempo 

do Bosse: “Duas vidas” no Depot]. In: Stuttgarter Zeitung, 29.05.1993, p.38. 

Eine Verwandlung, typisch Frau. Eva Derleder mit „Zwei Leben“ im Stuttgarter 

Theater im Depot [Uma metamorfose, tipicamente mulher. Eva Derleder com “Duas 

vidas” no Stuttgarter Theater no Depot]. In: Stuttgarter Zeitung, 01.06.1993. 

Deutsche Presseagentur: Clarice Lispector gestorben. [Morre Clarice Lispector]. In: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.12.1977.  

Lispector, Clarice. Resumo curto sobre a obra, com trecho de Hélène Cixous. 

Tod in Rio. Die Schrifstellerin Clarice Lispector ist am Freitag (...) gestorben. [Morte 

no Rio de Janeiro. Clarice Lispector (...) faleceu na sexta-feira]. In: Süddeutsche Zeitung, 

12.12.1977 

Die Stunde des Sterns, Lebendes Wasser. Zwei Kurzromane. [A hora da estrela, Água 

viva. Dois romances curtos]. Release da editora Suhrkamp. 

Clarice Lispector, 1925-1977. Release da editora Suhrkamp. 

HOLLENMEISTER, Stephan. Ringen um die fauchende Sprache der Wildkatze. Zwei 

Ausstellungen zur brasilianischen Literatur [Anéis ao redor da linguagem sibilante do 

gato selvagem. Duas exposições da literatura brasileira]. In: Frankfurter Rundschau, 

11.10.1994. 

Resumo curto sobre a obra – “Sie war neunzehn (....)”. 

Simposium/Lesung: Die Entdeckung der Welt: Hommanage an Clarice Lispector [A 

descoberta do mundo: homenagem a Clarice Lispector]. In: Veranstaltungskalender des 

Ibero-amerikanischen Instituts, Berlin, 2007, p.14. 

Esta foi a listagem de todos os epitextos, separados por obras, que compõem o corpus 

levantado nesta pesquisa. A seguir, apresento os números e as especificidades de cada 

tipologia destes textos. 
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2.1.3 Os textos de jornal 

As matérias, notas e artigos publicados nos jornais constituem a maior parte do corpus 

aqui levantado. São vinte e cinco (25) textos vinculados por dez (10) jornais alemães 

diferentes. A fonte de dois (2) deles não foi identificada.  

Em sua maior parte, estes textos possuem uma página de extensão e, em geral, são 

escritos por ocasião do lançamento de uma nova publicação. Seu papel na composição 

do potencial de recepção de Clarice Lispector é de grande relevância, já que, assim 

como os peritextos das obras, a crítica jornalística – além de formadora de opiniões – é 

um poderoso instrumento de divulgação literária, haja vista o largo alcance deste meio 

textual na sociedade atual. Há de se mencionar ainda que esse tipo de texto apresenta 

grande intertextualidade, ora com excertos extraídos da própria obra de Clarice, ora com 

citações (e intertextos) de outros autores; além da presença de alusões a autores 

canonizados. A tabela abaixo, assim como as posteriores, apresenta os textos agrupados 

pela sua respectiva instituição veiculadora. A lista das instituições (jornais, editoras e 

revistas literárias) segue em ordem alfabética. Os textos nelas agrupados, por sua vez, 

seguem cronologicamente por data de publicação (desde que essa tenha sido 

identificada). 

Tabela de textos por jornal de veiculação  

Der Freitag Aqua Viva – Jazz pur. Clarice Lispector aus Brasilien läßt 

„die Stimme des Schweigens“ sprechen (09.12.1994) 

Deutscher Tagesspiegel Die Zeiten riechen nach Pulver. Eine liebeshungrige Frau 

in einem unwirtlichen Ort: Die Brasilianerin Clarice 

Lispector erzählt (15.08.1993)  

Im Rettungswagen der Irrenanstalt jubelnd hin- und 

herschaukeln. In der Ukraine geboren, jüdischer 

Abstammung, in Brasilien aufgewachsen: Für die 

Schrifstellerin Clairice [sic.] Lispector heißt Schreiben 

Wunden aufreißen und den Leser ins Labyrinth der Seele 

führen (15.08.1993) 
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Politik des Privaten. Clarice Lispectors Überlegungen zu 

weiblichem Schreiben (16.02.1997) 

Deutsches Allgemeines 

Sonntagsblatt 

Das grüne Feuer eines Kontinents, n. 14. 

 

Die Zeit 

 

Das Gründungsmanifest der Frauenliteratur: Clarice 

Lispectors großer Gesang vom weiblichen Schreiben und 

ihr Buch „Aqua Viva“. Im Museum verlorener Ekstasen 

(27.01.1995) 

Und wem, wem schenke ich jetzt diesen Roman? 

(11.05.2006) 

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 

Wiedergeburt aus dem Tertiär. Ein Roman aus Brasilien: 

„Der Apfel im Dunkeln“ von Clarice Lispector (24.11.1964) 

Beunruhigung. Erzählungen von Clarice Lispector 

(15.12.1966) 

Tod in Rio. Clarice Lispector gestorben (12.12.1977) 

Auf der Suche nach der Freiheit. Clarice Lispectors Roman 

„Nahe dem wilden Herzen“ (11.11.1981)  

Im Schwebezustand der Gefühle. „Der Apfel im Dunkeln“ – 

Roman von Clarice Lispector (18. 04. 1984) 

Frankfurter Rundschau Ans Ende seiner selbst gehen. Ein großer Roman der 

Brasilianerin Clarice Lispector (25.02.1984)  

Auszug aus: Hoffnungen vor den Randzonen ( 22.02.1986). 

Ringen um die fauchende Sprache der Wildkatze. Zwei 

Ausstellungen zur brasilianischen Literatur (11.10.1994) 

Kölner Stadtanzeiger Wahnsinn der Wirklichkeit. Drei Beispiele aus einer fernen 

Literatur (26.10.1984) 
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Ein Mädchen in der Vorhölle. „Die Sternstunde“, der letzte 

Roman der Brasilianerin Clarice Lispector (13.12.1985) 

Rheinischer Merkur  „Die Nachahmung der Rose“. Erzählungen der 

Brasilianerin Clarice Lispector (11.11.1966) 

Stuttgarter Zeitung Stille Manien einer Victoria regia. Die Erzählkunst der 

Brasilianerin Clarice Lispector (26.11.1966) 

Sprache – intensiv und plastisch. Heute letzte Premiere der 

Bosse-Zeit: „Zwei Leben“ im Depot (29.05.1993) 

Eine Verwandlung, typisch Frau. Eva Derleder mit „Zwei 

Leben“ im Stuttgarter Theater im Depot (01.06.1993) 

Süddeutsche Zeitung Die Nachahmung der Rose (17.11.1966) 

Die Schrifstellerin Clarice Lispector ist am Freitag (...) 

gestorben (12.12.1977) 

(Fonte não identificada) Resumo curto sobre a obra. “Sie war neuenzehn (...)” 

Lispector, Clarice. Resumo curto sobre a obra, com trecho 

de Hélène Cixous 

 

2.1.4 As resenhas literárias (Rezensionen) 

A natureza deste gênero textual diferencia-se do jornalístico, a princípio, por abordar a 

obra de uma perspectiva mais literária, desvinculada do tom de noticiário que por vezes 

marca os textos de jornal. Os agentes responsáveis pela publicação das resenhas 

normalmente pressupõem um público leitor mais afeito a – ou ao menos mais 

diretamente interessado em – questões de literatura. O próprio meio de circulação deste 

texto – revistas e cadernos literários – restringe em si seu alcance a um grupo mais 

intelectualizado. Quanto à sua extensão, os textos variam de meia a três páginas. O 

inventário aqui presente compõe-se de nove (9) exemplares deste tipo textual. 



73 

 

Tabela de resenhas por revista ou caderno literário de veiculação 

Deutsch-Brasilianische 

Hefte 

Literaturbericht/Resenha literária. 2/1982 

Listen  Die eine und das Andere (1987, n.8) 

Literatur Konkret Aufrührerische Gesänge (1982/1983) 

Als ob Kafka eine Frau, Rimbaud eine Mutter gewesen wäre 

(1987/1988) 

Literatur Nachrichten Aus dem Regal hervorgeholt von Andreas M. Widmann. 

Nahe dem wilden Herzen (1997) 

Neue Deutsche Hefte Clarice Lispector: Der Apfel im Dunkeln (Mai/Juni 1965) 

Proben und Berichte Erste Begegnung mit Clarice Lispector, einer neuen Autorin 

aus Brasilien, und mit ihrem Werk (22. Folge. Jahrgang 

1964) 

Tópicos Heft „Eine Lehre oder das Buch der Lust“ – Ein 

Bildungsroman? (2/1997) 

(Fonte não identificada) Lateinamerika: Die Passion nach G.H. 

 

2.1.5 Os releases editoriais 

Os releases constituem-se geralmente de um texto curto, em torno de dois parágrafos, e 

apresentam a obra que foi recentemente – ou ainda será – lançada. O corpus dispõe de 

dezenove (19) releases, sendo dezesseis (16) da editora Suhrkamp, um (1) da Rowohlt, 

um (1) da Schöffling e um (1) da Hentrich und Hentrich
42

. Trata-se de apreciações que 

valorizam, por um lado, as qualidades literárias da obra, e por outro, a escritora Clarice 

Lispector. Ou ainda, comumente, exaltam-se neles a escritora e sua obra conjuntamente. 

Alguns destes textos também apresentam intertextualidade, ora com excertos da obra de 

Clarice, ora com apreciações positivas de outros autores sobre a escritora e/ou sua obra. 

Os releases do corpus foram publicados em revistas das próprias editoras e não são 

                                                           
42

 De fato, não se trata de um release, mas sim de uma fonte recebida de Klaus Küpper [B-LVI-279]. Sua 

colocação neste ponto almeja facilitar a ordenação e visualização dos tipos de texto do corpus. 
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assinados, isto é, sua autoria não é atribuída a uma pessoa em específico, ficando sob a 

incumbência dos agentes literários da editora em questão. 

Tabela dos releases editoriais por editora de veiculação 

Schöffling Die Stimme Brasiliens. Nahe dem Wilden Herzen; Der Lüster; Clarice 

Lispector – eine Biographie (2013) 

Hentrich und 

Hentrich 

Das Geheimnis des denkenden Hasen und andere Geschichten. Das 

Geheimnis des denkenden Hasen; Lauras Familien Leben; Eine fast 

wahre Geschichte (2013) 

Rowohlt Von Traum zu Traum (Agosto/1992) 

Suhrkamp Nahe dem wilden Herzen (com foto de Clarice) 

Nahe dem wilden Herzen. Weißes Programm (1987) 

Nahe dem wilden Herzen. Bibliothek Suhrkamp 

Nahe dem wilden Herzen. Roman 

Der Apfel im Dunkeln (foto do livro e de Clarice). Taschenbuch (Abril/ 

1998) 

Der Apfel im Dunkeln (foto do livro). Taschenbuch 

Die Passion nach G.H. (Março/1990) Taschenbuch 

“Wichtige Nachauflage” Die Nachahmung der Rose (Julho/1993) 

Lebendiges Wasser 

Aqua Viva: Ein Zwiegespräch (Outubro/1994) 

Aqua Viva (em folha inteira; colorido e com foto de Clarice) 

Aqua Viva: Ein Zwiegespräch. Tirinha colorida (Dezembro/1994) 

Die Stunde des Sterns, Lebendes Wasser. Zwei Kurzromane 

Clarice Lispector 1927-1977 (foto de Clarice em folha marrom) 

Wo warst du in der Nacht, com foto de Clarice (1996) 

Wo warst du in der Nacht, com foto do livro (1996) 
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2.1.6 Outros 

Nesta subdivisão, elenco os três textos restantes que não se enquadram nas tipologias 

vistas acima.  

O primeiro deles é a entrevista de cerca de três horas que fiz com a tradutora Sarita 

Brandt, a 26/01/2012, em Berlim, na qual informações importantes sobre o trajeto da 

recepção alemã de Lispector me foram reveladas. Recebi ainda de Sarita uma folha com 

os textos vertidos por ela – elemento que segue anexado junto à entrevista ao final deste 

trabalho. 

No segundo item trata-se de uma chamada para um simpósio sobre temas de teor 

filosófico presentes em algumas das obras de Clarice Lispector, como A paixão segundo 

G.H. (1964), por exemplo. O evento teria sido coordenado por professores 

universitários alemães, sediado na embaixada brasileira de Berlim e teria ainda contado 

com a presença da tradutora Sarita Brandt.  

O terceiro e último item é uma carta de um leitor à editora Rowohlt, em que este mostra 

sua indignação pelo fato de a editora ter anunciado Eine Lehre oder das Buch der Lust 

(1988) como primeira edição alemã (“Deutsche Erstausgabe”), já que a tradução deste 

livro na Alemanha já havia sido publicada pela Lilith, em 1982. 

Tabela dos textos não pertencentes às tipologias anteriores 

Entrevista Com a tradutora Sarita Brandt (26.01.2012) 

Veranstaltungskalender 

des Ibero-

amerikanischen Instituts 

Symposium/Lesung: Die Entdeckung der Welt: Hommage 

an Clarice Lispector (Abril/2007) 

Listen  Leserbrief an den Rowohlt Verlag „Zweitausgabe“ (1988, 

n.11) 

 

2.2 As etapas deste trabalho 

O ponto de partida para a realização desta pesquisa foi uma base documental formada, 

inicialmente, pelo levantamento de toda a obra da escritora traduzida ao alemão. Para 
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compor este inventário, prossegui da seguinte maneira: em primeiro lugar, pesquisei em 

sites que pudessem trazer informações sobre as traduções da autora. Nesse sentido, a 

internet se revelou inicialmente uma ferramenta auxiliar para a feitura deste trabalho, 

porém apenas na medida em que a procedência das informações foi segura – isto é, 

quando os dados levantados foram ratificados por funcionários que responderam em 

nome das editoras em que trabalham.  

O primeiro destes contatos, com Cathleen Auge-Tessenow, em nome da Claassen, 

confirmou as duas únicas traduções publicadas por esta editora. Ambas foram vertidas 

ao alemão por Curt Meyer-Clason enquanto Clarice Lispector ainda era viva: Der Apfel 

im Dunkeln, em 1964 (Do original “A maçã no escuro” de 1961), e Die Nachahmung 

der Rose, em 1966, cujo conteúdo não corresponde ao “A imitação da Rosa” – livro de 

contos de Lispector –, mas sim à coletânea “Laços de Família” (1960). Sobre certo 

desgosto que este fato causou a Sarita Brandt, pode-se conferir na entrevista feita com 

esta tradutora, em anexo ao final deste trabalho.  

Após o contato com a Claassen, confirmei através de Fauth Tobias a publicação dos seis 

títulos pela editora Suhrkamp. 

Somou-se a isso, em um segundo momento, a pesquisa na Alemanha, onde visitei 

bibliotecas e institutos em Berlim, Frankfurt e Colônia, com o intuito de ter acesso ao 

inventário de sua obra, bem como ao de sua respectiva crítica existente naquele país.  

Em Berlim, iniciei a pesquisa conversando com a professora Susanne Klengel do 

Instituto latino-americano da Universidade Livre de Berlim [Lateinamerika Institut der 

Freien Universität Berlin] que sugeriu alguns caminhos pelos quais teria percorrido a 

recepção de Lispector na Alemanha. Nesse sentido, Klengel ressaltou o rótulo feminista 

associado à divulgação da autora – problematizado no capítulo seguinte. Logo após este 

encontro, visitei, respectivamente, o Instituto Ibero-americano [Ibero-Amerikanisches 

Institut], onde encontrei o maior número de obras e artigos na cidade de Berlim sobre a 

obra de Clarice; a Biblioteca estadual de Berlim [Staatsbibliothek zu Berlin] e a 

Universidade Humboldt [Humboldt Universität]. Por fim, entrevistei a tradutora mais 

ativa de Clarice Lispector ao alemão, Sarita Brandt. 

Minha segunda visita foi à cidade de Frankfurt, onde pesquisei na Biblioteca Nacional 

Alemã [Deutsche Nationalbibliothek], tendo acesso a todos os títulos da obra clariceana 
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traduzida ao alemão. Estive ainda na Universidade Johann Wolfgang von Goethe 

[Johann Wolfgang von Goethe Universität] e me encontrei com o professor Gerhard 

Wild – estudioso de Literatura Brasileira – que me possibilitou o acesso ao arquivo da 

Universidade, no qual encontrei alguns artigos – em sua grande maioria, acadêmicos – 

que se debruçam sobre a obra da escritora.  

Por fim, estive em Colônia. Visitei a Universidade [Universität zu Köln], que dispõe em 

seu acervo por volta de dez títulos da escritora no original em português e mais quatro 

traduções ao alemão – estes últimos já levantados na Biblioteca Nacional Alemã, em 

Frankfurt. Contudo, o principal motivo da estadia em Colônia foi a visita a Klaus 

Küpper. 

Klaus Küpper estudou administração pública e pedagogia. Durante a vida estudantil, 

engajou-se em algumas associações, dentre elas a Comunidade de Trabalho Socialista 

(sozialistische Arbeitsgemeinschaft). Dentre outras funções, foi funcionário público na 

cidade de Colônia durante sete anos; entretanto, foi na área de pedagogia que mais se 

desenvolveu sua carreira profissional. 

Desde 1982, Küpper trabalha sistematicamente na construção de um arquivo e de uma 

biblioteca de literatura latino-americana e caribenha traduzida ao alemão. De 1984 até 

hoje é coautor e editor do periódico bienal “Livros da América Latina” (Bücher zu 

Lateinamerika). Além disso, é autor, dentre outras, de bibliografias de literatura 

brasileira (1994) e portuguesa (1997) traduzidas para o alemão. A primeira foi reeditada 

em 2012 pela sua própria editora, em parceria com a Teo Ferrer de Mesquita 

(Frankfurt/M): “Bibliografia da literatura brasileira: prosa, lírica, ensaio e drama em 

tradução alemã” [Bibliographie der brasilianischen Literatur: Prosa, Lyrik, Essay und 

Drama in deutscher Übersetzung] e conta com um prefácio do professor e tradutor 

Berthold Zilly. 

Além de todo este exímio trabalho catalográfico, Küpper ainda arquiva textos que foram 

escritos sobre as obras traduzidas, isto é, seus paratextos. Assim, o encontro com ele em 

Colônia proporcionou-me o contato com alguns artigos e resenhas raros sobre a obra de 

Lispector, desde o início de suas traduções ao alemão, na década de sessenta, até textos 

mais recentes. Assim, o contato estabelecido com Klaus Küpper foi essencial para o 

andamento desta pesquisa, pois, como informante e consultor, Küpper disponibilizou-
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me grande parte dos epitextos sobre a obra de Clarice Lispector que são discutidos neste 

estudo.  

2.3 A análise do material 

Para analisar este material, organizei primeiramente as obras traduzidas por publicação, 

cronologicamente. A cada publicação, acrescentei os respectivos paratextos, como se vê 

na listagem que precede o item 2.1.3. A segunda etapa correspondeu à leitura 

organizada e direcionada deste material, isto é, depreendi de cada um destes momentos 

da recepção o juízo que se fez sobre a escritora e sua obra.  Em seguida, uni as 

publicações por título, obtendo uma visão conjunta da repercussão de cada obra 

traduzida. A leitura de cada conjunto de publicações (por títulos) foi paralelamente 

acompanhada por anotações dos principais (mais comentados) tópicos de cada texto. 

Estes tópicos foram, por sua vez, sistematicamente confirmando tendências no potencial 

de recepção da autora. Desse modo, a fim de tornar minhas ponderações mais claras, 

elaborei um recorte temático destas tendências – que foram verificadas tanto nos textos 

limítrofes à obra (os peritextos), quanto nos artigos de jornal, resenhas literárias e 

releases (os epitextos). Deste recorte – além das apreciações sobre a tradução e os 

tradutores, vistas no capítulo teórico – cinco linhas se destacaram:  

a) O engavetamento feminista  

b) a associação a autores canônicos (não só alemães) 

 c) o caráter inovador 

d) o desvio do regionalismo e da denúncia social 

e) A linguagem hermética e o viés filosófico 

A criação dos cinco itens surgiu, a princípio, aleatoriamente, ou – vista de outro modo –

baseada na frequência com que estes temas foram reverberando nos paratextos. A 

despeito do caráter assistemático das anotações, a sequência em que os itens estão 

dispostos expõe o caminho que deliberei adotar visando a elucidar a hipótese deste 

estudo. Este caminho é baseado no cruzamento das apreciações dos articulistas, que 

demonstraram certa afinidade, uma convergência de opiniões. Nesse sentido, devo 
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mencionar ainda que, por vezes, foi difícil separar os itens de modo estanque, visto que 

os temas abordados pelos articulistas se entrecruzam constantemente: um exemplo desta 

zona limítrofe diz respeito aos comentários em torno das questões existenciais da obra 

de Clarice, que podem ser vistos tanto de um ponto de vista da abordagem feminina 

e/ou feminista, quanto de um ponto de vista que aponta para o alcance filosófico dos 

textos da escritora brasileira. A divisão foi feita neste estudo apenas a bem da clareza da 

exposição, não tendo o intuito de compartimentar as opiniões sobre a obra de Clarice. 

Desta feita, a leitura proposta aqui, que perpassa e norteia as considerações sobre os 

paratextos, não é cronológica, nem dividida por obras ou editoras: ela é temática.  

A pesquisa recai na recepção dos leitores profissionais da obra clariceana; em outros 

termos, na recepção do público especializado. Assim, elaboro uma análise descritiva e 

analítica, com vistas ao mapeamento de instâncias – editoras, jornais, revistas e 

cadernos literários – que atuam por meio de articulistas de prestígio – em geral, 

acadêmicos – para lançar e divulgar a escritora no mercado. A partir disso, portanto, 

traço um possível horizonte de expectativas planejado para esta escritora – o que 

evidenciará, por sua vez, o potencial de recepção da obra de Clarice Lispector na 

Alemanha. 
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3. DISCUSSÃO: O POTENCIAL DE RECEPÇÃO DE CLARICE LISPECTOR NA 

ALEMANHA 

A recepção da obra de Clarice Lispector inicia-se na Alemanha em 1964 com Der Apfel 

im Dunkeln – A maçã no escuro (1961) –, promovida pela editora Claassen, em 

tradução de Curt Meyer-Clason. Esse empreendimento fora inaugurado no continente 

europeu na década precedente, quando o romance Perto do coração selvagem foi 

traduzido pela editora Plon, na França, em 1954.  

A grande responsável pelo primeiro boom da obra clariceana na França, Hélène Cixous, 

feminista e professora universitária francesa, foi fundadora do doutorado em estudos 

femininos na Universidade de Paris VIII; tal engajamento nos evidencia de antemão a 

esfera que, não raro, norteará sua leitura da obra de Clarice.  

Cixous toma os textos da escritora brasileira com grande arrebatamento. Segundo a 

estudiosa, em um momento em que vivia um grande vazio literário, a voz feminina e 

estrangeira de Clarice enleva-a de modo a revolucionar a sua concepção de literatura, 

influenciando sua própria escrita. Destarte, os textos de Cixous, buscando mimetizar o 

estilo clariceano, revelam-se bastante emocionados, soando por vezes como uma 

releitura ficcional da obra de Lispector, a qual alentaria a ela um novo território, 

inexplorado, que ela sequer imaginava adentrar. Quando do lançamento de A paixão 

segundo G.H., admite para si que Clarice Lispector é “o maior escritor contemporâneo” 

[sic.] (CHEREM 2003: 5-9).   

Seu envolvimento agudo na projeção dos estudos sobre a mulher na literatura a faz 

eleger Clarice Lispector como a desbravadora de uma escrita feminina, que teria 

exercido influência em parte das escritoras de sua geração ulterior.  

Assim, ainda que a abordagem “impressionista” de Cixous possa ter desagradado alguns 

pesquisadores
43

, o fato é que grande parte do reconhecimento internacional da obra de 

Lispector se deve ao seu trabalho renitente e apaixonado de divulgação, “que 

indubitavelmente lançou a escritora brasileira no circuito dos eleitos” (HELENA, 1999: 

17). Desse modo, conforme dado corroborado por uma de suas tradutoras ao alemão, 

Sarita Brandt [C-II-283/5], parte da recepção de Clarice na Alemanha também acontece 

                                                           
43

 Nesse sentido, dentre outros exemplos, cf. Peixoto apud Chiappini (2004: 252-4).  
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via França e, por conseguinte, via ensaios de Cixous. Consequentemente, a hipótese dos 

aspectos feminino-feministas de sua obra – os quais estariam contemplados sobretudo 

em Água viva – é discutida em diversos paratextos alemães, como se verá a seguir.  

3.1 O engavetamento feminista 

Volume pertencente à coleção Bibliothek Suhrkamp – categoria que, como vimos, 

assegura ao leitor uma espécie de “respaldo patronal”, por estar diante de um livro cuja 

qualidade literária é pressuposta –, Aqua Viva (1994) traz na orelha o seguinte texto de 

Hélène Cixous: 

Ich brenne darauf, daß ‚Aqua viva‘ von Clarice 

Lispector veröffentlich wird; denn wäre es 

nötig gewesen, eine Metapher für die 

Weiblichkeit in der Schrift zu erfinden, dann 

hieße sie ‚Aqua viva‘, etwas, das keinen Anfang 

hat, kein Ende, keinen einzelnen bestimmten 

Anfang, denn es ist aus zehntausend Anfängen 

zusammengesetzt; es besteht aus ästhetischem 

Material, das vollkommen musikalisch ist und 

vom Körper bestimmt. [A-LII-199] 

“Estou ansiosa para que Água Viva de 

Clarice Lispector seja publicado, pois se 

tivesse sido necessário inventar uma 

metáfora para a feminilidade na escrita, 

então ela se chamaria Água Viva, algo 

que não tem começo, nem fim, nem 

nenhum começo específico, já que é 

composto por dez mil começos; consiste 

de material estético que é completamente 

musical e determinado pelo corpo”
44

. 

A leitura do texto corrobora o fascínio da feminista francesa por Clarice. Sua 

interpretação entusiástica, como vimos, configura-se como o ponto fulcral de 

ponderações posteriores – ao menos no exterior – sobre certo cunho feminino na obra da 

escritora brasileira. A decisão da Suhrkamp em publicar a apreciação de Cixous – uma 

voz de “autoridade” nos estudos feministas – no peritexto da obra revela a provável 

intenção editorial norteadora desta reescrita. Nesse sentido, para corroborar nossa 

hipótese, menciono um dado sobre o público implicado na recepção de literatura 

feminina e/ou feminista na Alemanha. Consoante Ceccheto (2011),  

[...] o principal público que consome ficção na Alemanha, tanto na 

década de 60 quanto hoje, é constituído sobretudo por mulheres. Esse 

elemento é recentemente anotado por Strausfeld [2003] em texto em 

que analisa o aumento da preferência por escritoras latino-americanas. 

(37) 

                                                           
44

 Todas as traduções dos paratextos são de minha autoria, salvo indicação ao contrário.  
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Destarte, ilumina-se um dos objetivos subjacentes dos agentes envolvidos na editoração 

deste romance, pois, ao dispor no mercado livreiro uma obra que é simultaneamente 

feminina e latino-americana, “metáfora para a feminilidade na escrita”, a editora 

lograria atrair o interesse do grande público leitor/consumidor de romances na 

Alemanha: as mulheres.  

Ao lado desse aspecto, nota-se ainda no texto de Cixous a definição da obra por 

“material estético que é completamente musical e determinado pelo corpo”. Tal 

apreciação sugere, por assim dizer, o poder polissêmico do romance que, imiscuído na 

subjetividade de sua autora, transportaria o leitor para outras camadas de sentido. 

Paralelamente à etiqueta feminista, essa inovação configurar-se-ia, portanto, em um 

segundo fator de interesse para o leitor. A aposta cabal nesta apreciação de Cixous 

reverbera-se na divulgação deste mesmo texto em outro prospecto editorial destinado a 

apresentar o livro ao público geral [B-XXXV-253]. Desse ponto de vista, tal trecho 

afigura-se tão emblemático que acaba sendo mencionado até mesmo em artigos de 

outros autores, como se verá.  

Abordando também a questão do feminino desenvolve-se o texto de Iris Radisch, 

publicado no Die Zeit a 27 de janeiro de 1995. A apresentação de Água Viva na 

manchete: “O manifesto fundador da literatura de mulheres: O grande canto da escrita 

feminina de Clarice Lispector e seu livro: ‘Água Viva’” [Das Gründungsmanifest der 

Frauenliteratur: Clarice Lispectors großer Gesang vom weiblichen Schreiben und ihr 

Buch „Aqua viva“] [B-XXXVII-255] já mostra a que veio.  

Radisch introduz seu artigo com a questão da diferença entre uma escrita feminina e 

uma masculina. Para problematizá-la, a autora expõe amostras de leitura de dois 

escritores latino-americanos (Lispector e García Marques), chegando à primeira 

conclusão de que os homens seriam precisos, materialistas; as mulheres, por sua vez, 

seriam vagas, incertas e tenderiam ao monólogo (RADISCH 1995: 56).  Entretanto, essas 

divisões, posteriormente, são julgadas por ela mesma como “disparates” [Unsinn]. A 

articulista faz um breve percurso em que levanta algumas declarações de autoras que 

teriam definido o que seria tal escrita feminina; dentre elas, Virginia Woolf, Ingeborg 

Bachmann, além da filósofa Julia Kristeva. Por fim, Radisch menciona Hélène Cixous, 

que cria o termo écriture féminine, elaborando um estudo aprofundado das 

especificidades presentes na literatura escrita por mulheres. Estaria fundada, assim, uma 
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estética feminina. “A testemunha principal dessa teoria de uma escrita feminina foi a 

autora brasileira Clarice Lispector e, sobretudo, um livro dessa autora: ‘Água viva’” 

[Die Kronzeugin dieser Theorie einer weiblichen Schrift war die brasilianische Autorin 

Clarice Lispector und vor allem ein Buch dieser Autorin: „Aqua viva“]. Após esta 

declaração, Radisch cita na íntegra o mesmo trecho passional de Cixous, transcrito no 

início deste tópico.  

A colocação desta obra na gaveta “literatura feminina” não para por aí. Radisch chega a 

ser deveras categórica: “Pela primeira vez há uma tradução alemã desta bíblia da 

literatura feminina escrita em 1973” [Zum ersten Mal gibt es eine deutsche Übersetzung 

dieser 1973 verfaßten Bibel der weiblichen Literatur].  Para a autora, ainda que se trate 

de uma “bíblia feminina”– o que, de certo modo, já seria uma elevada apreciação – as 

qualidades deste romance não se restringem a este aspecto. Radisch acredita que o 

grande tema de Clarice é o momento, no qual e sobre o qual ela escreve (RADISCH 1995: 

56).  

Em artigo do ano anterior (1994), Ellen Spielmann também não circunscreve o tema de 

Água Viva a uma suposta escrita feminina. Seu texto, como o de Radisch, elenca alguns 

outros aspectos inovadores deste que é o décimo terceiro livro de Clarice Lispector e, 

para Spielmann, o mais experimental em termos de linguagem (SPIELMANN 1994: 22). 

A pesquisadora, colocando em questão uma suposta criação intencional de uma “escrita 

feminina” por Clarice em Água Viva, pleiteia uma abrangência do âmbito temático deste 

romance: 

Vielleicht ist Clarice Lispector heute, was die 

Erneuerung der Erzählprosa  und die 

Auseinandersetzung mit weiblichem Schreiben 

betrifft, mit Virginia Woolf die bedeutendste 

Schriftstellerin der Moderne. Sicherlich ist 

sie, wie Jorge Luis Borges, Gabriel García 

Márquez und Julio Cortázar – eine der 

Stimmen Lateinamerikas, die eine tragende 

Rolle in der Weltliteratur und als Vermittlerin 

zwischen den Kulturen spielt. In Europa, 

Kanada und den USA wurde Clarice 

Lispector Ende der siebziger Jahre von der 

Frauenbewegung entdeckt, mehr oder 

weniger erfolgreich lanciert und teilweise 

“Talvez seja Clarice Lispector hoje, no que 

diz respeito à inovação da prosa narrativa e 

ao debate da escrita feminina, a escritora 

mais significativa da modernidade ao lado 

de Virginia Woolf. Certamente ela é, como 

Jorge Luis Borges, Gabriel García 

Márquez e Julio Cortázar – uma das vozes 

da América Latina, que desempenha um 

papel fundamental na literatura mundial e 

como mediadora entre as culturas. Na 

Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, 

Clarice Lispector foi descoberta pelo 

movimento feminino no final dos anos 

setenta, lançada mais ou menos bem 
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auch vereinnahmt. Für die französische 

Theoretikerin Hélène Cixous [...] war die 

Entdeckung der Texte Clarice Lispectors der 

entscheidende Anstoß, um eine Theorie der 

weiblichen Schrift zu formulieren. ‚Aqua 

Viva‘ wurde für sie zur Metapher für die 

Weiblichkeit in der Schrift schlechthin. [...] 

Doch die ‚Claricewege‘ sind weder als eine 

Strategie der Umkehrung der 

Geschlechterrollen oder Entwurf eines 

Gegenmodells mißzuverstehen, denn es geht 

nicht um ein Schreiben für weibliche Stimmen 

und Helden oder das Schaffen einer 

weiblichen Schrift. Vielmehr befaßt sich 

Clarice Lispector [...] mit der Möglichkeit 

beziehungsweise Unmöglichkeit, die “Stimme 

des anderen“ – die Stimme des Schweigens, 

des Privaten, des Körpers, des marginalen 

Subjekts – sprechen zu lassen. Diese sehr 

intime Stimme eines weiblichen Ich, die 

Bekenntnis ablegt, verführte die Kritik oft 

dazu, sich in die Fallstricke einer 

biographischen Lektüre zu begeben. 

(SPIELMANN 1994: 22) [B-XXXVI-254] 

sucedida e também parcialmente 

reconhecida. Para a teórica francesa 

Hélène Cixous [...] a descoberta dos textos 

de Clarice Lispector foi o estímulo 

decisivo para formular uma teoria da 

escrita feminina. Água Viva tornou-se para 

ela a metáfora por excelência da 

feminilidade na escrita. [...] Porém, os 

“caminhos de Clarice” não devem ser mal 

interpretados nem como uma estratégia de 

inversão dos papéis de gênero, nem como 

um esboço de um contra modelo, já que 

não se trata de uma escrita para vozes e 

heróis femininos ou da criação de uma 

escrita feminina. Clarice Lispector ocupa-

se muito mais [...] com a possibilidade e/ou 

impossibilidade de deixar falar ‘a voz do 

outro’ – a voz do silêncio, do que é 

privado, do corpo, do sujeito marginal. 

Esta voz muito íntima de um eu feminino, 

que faz uma confissão, seduz a crítica 

frequentemente a cair na armadilha de uma 

leitura biográfica”. (SPIELMANN 1994: 22) 

Esta apreciação de Spielmann
45

 é ilustrativa, por um lado, do questionamento da criação 

de uma escrita feminina com base na literatura clariceana; por outro, de certa tendência 

ao biografismo
46

 revelada em parte da crítica alemã inventariada aqui, como se verá no 

decorrer deste capítulo.  

O primeiro aspecto – a crítica de Spielmann ao engavetamento feminista de Água Viva – 

já havia sido notado por Chiappini (2004)
47

 em texto que propõe uma integração dos 

                                                           
45

 Trechos deste artigo de Spielmann repetem-se literalmente em outro posterior, publicado cerca de três 

anos mais tarde (16.02.1997), por ocasião da divulgação de Wo warst du in der Nacht (1996). O próprio 

título deste segundo – Politik des Privaten: Clarice Lispector zu weiblichem Schreiben – deflagra a 

grande repercussão, nos textos levantados neste estudo, do tema do feminino na obra da escritora 

brasileira.  

46
 Tendo em vista que as apreciações de cunho biografista não dispõem neste corpus de um número 

suficiente de excertos para compor um item de capítulo, elas são abordadas, em sua maioria, neste tópico 

sobre o feminino, em função do entrelaçamento íntimo dos dois temas. 

47
 Embora o presente trabalho se ocupe da recepção alemã de Clarice Lispector, por vezes, sem o 

compromisso de ser exaustivo, busco, ao dialogar com determinados temas, estudos referenciais de 

pesquisadores brasileiros da autora. Essa atitude não deve ser vista como outra vertente deste trabalho, 
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temas presentes nas análises dos estudiosos da obra de Clarice. No seu artigo, contudo, 

o que especialmente nos interessa são seus apontamentos para as ressalvas de 

Spielmann à Cixous. Segundo Chiappini, Spielmann afirma que Cixous usa Clarice para 

expor os seus próprios pontos de vista. Além disso, Chiappini verifica que Spielmann 

discorda das interpretações demasiado idealistas da feminista francesa (263-5)
48

.  

Ainda sob esta ótica, notamos que há outros tipos de apreciações sobre Água Viva que 

também se propõem a ultrapassar a temática do feminino. Como vimos, tal alargamento 

da questão encontra respaldo já nas declarações de Spielmann, quando a articulista 

sugere o aspecto universal da obra de Lispector, a qual não permitiria enquadramentos 

taxativos e que “se ocupa muito mais com a possibilidade e/ou impossibilidade de 

deixar falar ‘a voz do outro’”. Entretanto, pelo recorte temático proposto neste estudo, 

outras significações e analogias presentes em Água Viva serão abordadas no (s) tópico 

(s) posterior (es). Por ora, prosseguimos com a descrição de outros juízos que vão em 

direção ao feminino na recepção alemã de Lispector.  

Coincidência ou não, as duas últimas opiniões – de Radisch e Spielmann, 

respectivamente – são de mulheres. Em contraponto a elas, o artigo publicado no 

Frankfurter Rundschau a 25 de fevereiro de 1984, sob o título “Ir ao fim de si mesmo” 

[Ans Ende seiner selbst gehen], é de autoria masculina. Christoph Neidhart esboça no 

início do seu texto uma descrição metafórica – ao modo clariceano – de Martim, 

protagonista de A maçã no escuro. Outra coincidência: como o articulista, o 

personagem principal, compondo certa exceção no inventário lispectoriano, é um 

homem.  

Ao resenhar o enredo do livro, Neidhart enfatiza a linguagem pictórica, sensorial e 

abundante em metáforas de Lispector, que trabalha com monólogos internos e enredo 

quase nulo. Verificamos em suas considerações a importância que ele atribui ao 

movimento feminino para a divulgação de Clarice Lispector em âmbito alemão – 

apontamento que faz reverberar o papel pioneiro e, de certo modo, modulador das 

declarações de Cixous, não só para a recepção francesa de Lispector, mas também para 

a alemã. Digna de menção é ainda, assim, sua ponderação quanto a essa afamada 

                                                                                                                                                                          
mas sim como um apoio que – de certa forma – une as perspectivas alemã e brasileira em torno dos temas 

tratados por Clarice. 

48
 CHIAPPINI, Ligia. “Clarice e a crítica: por uma perspectiva integradora”. In: Leitores e leituras de 

Clarice Lispector. Org. Regina Pontieri. São Paulo: Hedra, 2004, p.235-268.   
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categorização feminina/feminista, neste caso, aplicada em Der Apfel im Dunkeln. 

Segundo ele:  

1964 zuerst bei Claassen in Deutsch 

erschienen, liegt der Roman der großen 

brasilianischen Autorin nun in der Bibliothek 

Suhrkamp vor. Und es darf der 

Frauenbewegung durchaus als Verdienst 

zugeschrieben werden, ihrem Interesse an 

den Eigenheiten weiblichen Schreibens und 

der Frage nach seinen Bedingungen, daß 

von der 1977 verstorbenen Lispector heute in 

Deutsch überhaupt Bücher greifbar sind. 

DER APFEL IM DUNKELN indes ist keine 

„Frauenliteratur“ im marktgängigen Sinne, 

kein Text, der ein weibliches Schicksal 

beispielhaft vorführt, auch kein Beispiel 

typisch weiblicher Problematik, mit vielen 

Identifikationsangeboten für „Ich-auch“-

Leserinnen. Im Gegenteil, unter solchen 

Gesichtspunkten müßte der Roman als 

„Männerliteratur“ kategorisiert werden. 

Lispector fühlt sich so genau und umfassend 

in die Einsamkeit und den Schmerz, in die 

Größenphantasien und die Großmut ihres 

männlichen Protagonisten ein; kaum 

vorstellbar, daß der Text von einer Frau 

verfaßt wurde. (NEIDHART 1984: 4) [B-XIII-

228] 

“Publicado pela primeira vez em alemão   

pela Claassen em 1964, o romance da 

grande autora brasileira está agora 

disponível na Bibliothek Suhrkamp. E o fato 

de hoje haver livros disponíveis em alemão 

da falecida Lispector em 1977 se deve de 

todo modo ao movimento feminino, ao seu 

interesse pelas particularidades da escrita 

feminina e pela pergunta às suas condições. 

A MAÇÃ NO ESCURO não é, contudo, 

‘literatura de mulheres’ em sentido 

comercializável, nem um texto que 

apresenta exemplarmente um destino 

feminino, nem mesmo um exemplo de uma 

problemática tipicamente feminina, com 

várias propostas de identificação para 

leitoras-‘eu-também’. Ao contrário, sob 

estes pontos de vista, o romance teria de ser 

categorizado como ‘literatura de homens’. 

Lispector imiscui-se muito exata e 

completamente na solidão e na dor, nas 

grandes fantasias e na magnanimidade do 

seu protagonista masculino; é quase 

impensável que o texto tenha sido redigido 

por uma mulher”. (NEIDHART 1984: 4) 

Em relação ao trecho conclusivo “Ao contrário, sob estes pontos de vista, o romance 

deveria ser categorizado como ‘literatura de homens’” é revelador o que diz a própria 

Clarice sobre esta obra, em crônica publicada no Jornal do Brasil a 30.12.1967:  

Perguntou-me por que meus personagens femininos são mais 

delineados do que os masculinos. Protestei em parte. Tenho um 

personagem masculino que ocupa o livro inteiro, e que não podia ser 

mais homem do que era (LISPECTOR 1999: 60). 

Embora essa afirmação – ou qualquer outra de um autor sobre seu próprio trabalho –, 

sabemos, não logre circunscrever os inúmeros horizontes de significação que o texto 

literário é, enquanto elemento artístico, passível de atingir, a tendência à predileção pelo 

feminino enquanto temática literária já havia sido questionada em parte pela própria 
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Clarice.  No texto de Neidhart parece relevante, além da inversão sugerida – literatura 

de mulheres versus literatura de homens –, a última oração: “quase impensável que o 

texto tenha sido redigido por uma mulher”. Tal afirmação poderia, se eventualmente 

descontextualizada, assinalar um olhar sexista, por assim dizer; porém, o que também 

salta aos olhos, e aqui interessa mais de perto, é esta categorização espinhosa, intrincada 

da obra de Lispector; impossibilidade que nos torna patente que sua literatura ultrapassa 

as categorizações de gênero e os engavetamentos. Ao mesmo tempo, por outro lado, é 

oportuno notar que a imagem da escritora compõe-se, de certa forma, também das 

negações e controvérsias a seu respeito; ou seja: daquilo que ela não é. Assim, a 

apregoada predominância do feminino na obra de Lispector, independente de ser 

fidedigna ou não, permeia o discurso imagológico, bem como o imaginário do leitor, 

sobre sua obra na Alemanha. 

Em uma resenha em que faz considerações sobre autoras latino-americanas, Renata 

Hücking confessa ter sido outrora influenciada pelo clichê, que por muito tempo 

predominou na recepção de literatura brasileira na Alemanha
49

, de que as histórias, além 

de serem predominantemente escritas por homens, eram permeadas por selvas e 

cenários exóticos. As mulheres teriam tido, assim, sempre um papel secundário na 

literatura (HÜCKING 1982/83: 82-4).  

Dentre aquelas que, de um modo geral, teriam subvertido esta ordem patriarcal, estaria 

Clarice Lispector. Hücking estabelece um panorama de alguns acontecimentos na vida 

de Clarice, enfatizando em seu artigo que a obsessão da ficcionista brasileira em 

descrever minuciosamente o mundo interior de Lóri, protagonista de Uma 

aprendizagem ou o livro dos prazeres, provavelmente tenha ocorrido em função de sua 

trajetória itinerante na vida enquanto filha de imigrantes russos e mulher de diplomata, 

                                                           
49

 Para um aprofundamento deste tópico cf. Sousa (1996 e 2004). Nesse sentido, ainda que este estudo 

não tenha a imagologia como um de seus aportes teóricos, a declaração de Hücking nos remete para a 

ideia de espelhamento presente nas preocupações dos estudos imagológicos, qual seja, como diferentes 

povos ou nações se veem uns aos outros e, consequentemente, o que se pode inferir das imagens 

concebidas neste embate. Assim, podemos dizer, grosso modo, que a imagologia literária procura 

descrever qual o papel que as imagens desempenham no encontro de culturas distintas, buscando entender 

como elas funcionam, por meio da literatura, na construção do pensamento de determinado país em 

relação a outro, isto é, como as imagens atuam no imaginário social e na representação que se faz do 

estrangeiro. Conforme procuramos demonstrar neste estudo, a literatura de Clarice coloca em cheque 

algumas das imagens pré-concebidas que envolvem o olhar estrangeiro para o Brasil. Sob este ponto de 

vista, cabe aqui uma ressalva importante: não aprofundaremos as questões e os procedimentos complexos 

com os quais lida a imagologia; no entanto, utilizaremos a ideia de imagem, em sentido amplo, como um 

subsídio para depreender o potencial de recepção de Clarice Lispector na Alemanha.  
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que morou na Europa e nos Estados Unidos durante quinze anos. Ela seria, assim, uma 

estrangeira, que, não se sentindo integrante da sociedade brasileira, acabaria por não 

imprimir nuances de brasilidade em seus textos (HÜCKING 1982/83: 82-4). Sobre esse 

modo peculiar de composição de Lispector, afirma ainda: 

Erstaunlich: Mit fünfzehn Jahren arbeitete 

sie schon als Journalistin. Die Welt der 

Bourgoisie, der Frauen am Swimmingpool 

und in den Wohltätigkeitsvereinen ist ihr 

fremd. Und ein bürgerlich-

emanzipatorisches Lesepublikum fehlt. Noch 

heute hat ganz Brasilien soviele Buchläden 

wie in Berlin: 500. Dafür werden aber 

wöchentlich zwanzig Millionen 

Groschenhefte verkauft. Wer als Frau unter 

diesen Bedingungen schreibt, die 

Möglichkeiten des weiblichen Aufbruchs 

erfoschend, alle Energien darauf 

konzentriert, der stellt sich bewußt ins 

Abseits. Deshalb vielleicht die ganz 

subjektive nach innen gerichtete Sichtweise 

dieser Werke. (HÜCKING 1982/83: 82-4) [B-

XI-224/6] 

“É surpreendente: Com quinze anos ela já 

trabalhava como jornalista. O mundo da 

burguesia, das mulheres na piscina e nas 

instituições de caridade lhe é estranho. E 

falta um público leitor burguês-

emancipatório. Ainda hoje o Brasil inteiro 

possui tantas bibliotecas quanto a cidade de 

Berlim: 500. Em compensação, porém, são 

vendidas semanalmente vinte milhões de 

obras de literatura trivial. Quem, enquanto 

mulher, escreve sob essas condições, 

perscrutando as possibilidades do 

crescimento feminino, concentrando todas as 

energias nisso, coloca-se conscientemente à 

margem. Por isso, talvez, as perspectivas 

totalmente subjetivas dessas obras, voltadas 

para dentro.” (HÜCKING 1982/83: 82-4) 

Percebe-se, de uma forma ou de outra, que o discurso de Hücking – sendo pertinente ou 

não em relação ao Brasil – reforça alguns clichês sobre o país. Entretanto, o intuito 

primordial parece ser o de demonstrar que Lispector, enquanto mulher, representa uma 

exceção ainda maior à regra: uma escritora duplamente estrangeira em seu país.  

Verifica-se, além disso, a afirmação tendenciosa sobre a escritora, que teria concentrado 

“todas as energias” pesquisando “as possiblidades do crescimento feminino”. Ainda que 

o viés feminino seja inextrincável enquanto ponto de vista de uma escritora mulher, 

tendo mesmo, conforme atentou Chiappini (1996), funcionado como “mediação 

importante para a temática existencial em Clarice, no que tem de mais significativo para 

a sua reflexão-intuição sobre o tempo, o ser e o nada” (61), a apreciação de Hücking, ao 

sugerir um esforço consciente de Clarice neste âmbito, fica muito aquém de uma 

suposta “concentração de energia” que representaria sua obra no contexto da literatura 

brasileira. 

A primeira tradução da obra mencionada por Hücking, Eine Lehre oder das Buch der 
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Lüste (1982) [Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, 1969] foi um 

empreendimento da Lilith Verlag, uma editora feminista. O epíteto que a editora atribui 

a si – Frauenbuchladen [“Livraria de Mulheres”] – não deixa dúvidas quanto ao tipo de 

público que ela almeja angariar no mercado livreiro. Sarita Brandt, a tradutora 

responsável pela “correção” desta versão alemã – bem como por uma segunda versão 

desta mesma obra, publicada pela editora Rowohlt seis anos depois, na qual o plural 

Lüste é substituído pelo singular Lust –, afirma: “na livraria [desta editora] só podiam 

entrar mulheres”. [C-II-283/5] 

Na capa do livro
50

 [A-XIII-170], duas pessoas de aparência andrógina numa espécie de 

gangorra em que a pessoa mais alta (e visivelmente mais pesada) está na parte de baixo 

do objeto, forçando-o para baixo – enquanto a outra não toca com os pés nele 

(sugerindo um “alçar voo”) – poderiam remeter também a, tendo em vista os cabelos 

longos e a pouca nitidez das feições, duas mulheres. Ainda mais representativa é a capa 

da segunda tradução desta mesma obra (1988) [A-XXXIX-189], pela editora Rowohlt: 

uma gravura de uma mulher de perfil, de boca vermelha marcada, com a mão no seio 

que está quase integralmente para fora da roupa. O leitor – ou a leitora –, ao ler o título 

e observar a imagem, poderá abrir um leque de interpretações no seu horizonte de 

expectativas e, por um lado, tomar a sugestão gráfica da editora como uma imagem 

estereotipada do Brasil: sensualidade, corpo à mostra etc.; por outro, poderá enxergar 

uma mulher que toca em seu corpo, aprendendo os seus prazeres no contato consigo 

mesma: certa feminilidade, por assim dizer, emancipatória.  

Na esteira dessa interpretação imagética, digna de menção também é a capa de Die 

Dame und das Ungeheuer (1990) [A-XLI-191], da editora Rowohlt. Uma bela moça 

vestida de preto, maquilada e com um brinco saliente que, tendo por base os padrões 

tradicionais – ou tradicionalistas – de gênero, revela-se dona de uma feminilidade 

pronunciada, funcionando como uma referência simbólica à “dama” presente no título 

da obra.  

Voltemos aos textos verbais. Seguindo o mesmo pilar no qual Hücking desenvolve seu 

                                                           
50

 Embora este estudo não se proponha a desenvolver apreciações sistemáticas sobre todas as capas das 

obras do corpus, menciono estes três exemplos pelo fato de que eles corroboram um direcionamento de 

leitura proposto pela editora que almeja atrair o público interessado, por um lado, em uma literatura 

feminina/feminista; por outro, em encontrar no romance certo tipo de clichê, como se nota no último 

exemplo. Sob a perspectiva da ressalva desta nota, há ainda outras apreciações breves no decorrer deste 

capítulo sobre uma ou outra capa.  
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parecer, Ingrid Heinrich-Jost, em artigo do Frankfurter Allgemeine Zeitung (11/11/1981) 

intitulado Auf der Suche nach der Freiheit [“Em busca da liberdade”] – título bastante 

sugestivo se considerarmos algumas das questões centrais do feminismo como a luta 

pela emancipação da mulher, por exemplo – parte igualmente do pressuposto do 

domínio masculino na literatura latino-americana, mas dá um passo além na 

enumeração das supostas causas do fenômeno: 

In Lateinamerika wird die Literatur von 

Männern gemacht. Dieser Eindruck entsteht 

angesichts der Übersetzungen, die aus den 

verschiedenen Ländern des Subkontinents 

nach Deutschland kommen. Er entsteht 

naturgemäß oder vielmehr gemäß den 

Gesetzen der in der Kolonialzeit begründeten 

Patriarchate zwischen Anden und Feuerland. 

Trotz der Vorherrschaft des ‚machismo‘ gibt 

es in diesem Teil der sogenannten Dritten 

Welt Frauen, die sich den Strukturen ihrer 

Gesellschaft entwunden haben, und das nicht 

erst in unseren Tagen der expandierenden 

Frauenbewegung. [...] Dazu gehörte auch 

Clarice Lispector. (HEINRICH-JOST 1981: 

26) [B-IX-222] 

“Na América Latina a literatura é feita por 

homens. Esta impressão surge em vista das 

traduções que chegam à Alemanha de 

diferentes países do subcontinente. Ela 

surge naturalmente ou muito mais conforme 

as leis do patriarcalismo fundado no tempo 

da colônia entre os Andes e a Terra do 

Fogo. Apesar da supremacia do machismo, 

existe nessa parte do assim chamado 

terceiro mundo, mulheres que se 

segregaram das estruturas de sua sociedade 

e isso não só em nossos dias de expansão do 

movimento das mulheres [...]. Clarice 

Lispector pertenceu a esse grupo também.” 

(HEINRICH-JOST 1981: 26) 

O discurso da autora, ao citar a predominância do patriarcalismo nesta literatura, revela-

se, de certa forma, marcado pelo viés do feminismo enquanto emancipação da mulher. 

O seu artigo prossegue na direção de expor o quão inovadora foi a estreia de Perto do 

coração selvagem (1943) no Brasil, que teria colocado Lispector numa categoria à parte 

de seus colegas conterrâneos. Além disso, Heinrich-Jost reproduz a opinião tenazmente 

divulgada de que a ficcionista “bebeu” em fontes literárias como James Joyce – neste 

caso, já no título do romance aqui apresentado, derivado de uma citação do autor – e, de 

maior interesse no momento, Virgínia Woolf. Segundo ela:  

Virgínia Woolf lehrte sie, ohne Rücksicht auf 

die Konventionen, sich der Entwicklung als 

Frau hinzugeben. Aber damit ist sie 

keineswegs in der erstickenden Umarmung 

des Vorbildes Europa untergegangen, das 

die Literatur und die Kunst überhaupt in den 

Ländern Lateinamerikas so stark geprägt 

“Virgínia Woolf ensinou-a, em detrimento 

das convenções, a entregar-se ao seu 

desenvolvimento como mulher. Mas com 

isso, ela de modo nenhum se anulou com o 

abraço sufocante do exemplo europeu, que 

tão fortemente cunhou a literatura e a arte 

em geral, nos países da América Latina.” 
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hat. (HEINRICH-JOST 1981: 26) [B-IX-222] (HEINRICH-JOST 1981: 26) 

Nesta declaração, a despeito da valoração positiva que a vê além de simples seguidora 

dos exemplos europeus, verifica-se uma inversão de papéis: a mulher, Clarice, 

sobrepondo-se, aos olhos da crítica, à escritora Clarice Lispector – tal comentário 

corrobora certa tendência à obliteração, no caso da romancista brasileira, da distinção 

entre aspectos biográficos e literatura. 

Perto do coração selvagem, o primeiro livro de Clarice, foi o mais reeditado em alemão. 

Os pareceres sobre ele tangenciam diversos aspectos da recepção da obra lispectoriana. 

Quando o assunto é uma suposta escrita feminina, ele não representa um dos exemplos 

mais consentâneos. Ainda assim, por ocasião de sua reedição, desta vez na consagrada 

coleção Bibliothek Suhrkamp em 1984, a opinião de Heinrich-Jost ressoa parcialmente 

no texto de Uta M. Reindl, publicado no Kölner Stadt-Anzeiger, a 26.10.1984:  

[...] eine Kultfigur jener Zeit ist Clarice 

Lispector (1925-1977). „Nahe dem wilden 

Herzen” heißt ihr nun zum zweitenmal ins 

Deutsche übersetzter Roman. Die gebürtige 

Ukrainerin schrieb ihn im Alter von 19 

Jahren. Beklemmend gelingt die Innenschau 

einer Frauenwelt – ähnlich wie bei Virginia 

Woolf rund zwanzig Jahre zuvor, obwohl die 

junge Lispector deren Bücher nicht gelesen 

hatte. (REINDL 1984) [B-XV-230] 

“[...] uma figura cult desta época é Clarice 

Lispector (1925-1977)
51

. Perto do coração 

selvagem chama-se o seu romance traduzido 

agora pela segunda vez em alemão. A 

ucraniana nativa o escreveu com 19 anos. 

De forma opressiva, a introspecção de um 

mundo feminino predomina – à semelhança 

do que ocorre em Virginia Woolf cerca de 

vinte anos antes, apesar de a jovem 

Lispector não ter lido os seus livros.” 

(REINDL 1984) 

Ademais, sobre esta obra é arrazoado mencionar sua versão de 1987. Publicada também 

pela editora Suhrkamp, essa terceira edição de Perto do Coração Selvagem integra uma 

coleção cujo título “Programa branco: no século das mulheres” [Weißes Programm: Im 

Jahrhundert der Frau] nos revela dois aspectos positivos. De um lado, a homenagem 

que se presta ao papel da mulher na literatura do século XX; de outro, consequência do 

primeiro, a importância da escritora Clarice Lispector ao ser eleita com uma 

representante deste novo status feminino na literatura ocidental.  

                                                           
51

 O ano oficial de nascimento de Clarice Lispector é 1920. O equívoco quanto à data correta, que se 

repete em quase todos os paretextos deste corpus, teria ocorrido, por um lado, pela hipótese da polícia 

brasileira, responsável pela imigração no Brasil naquela época, ter sido relativamente permissiva, 

acreditando nos dados de informação que os imigrantes lhe passavam, o que teria permitido que a própria 

Clarice adotasse datas diversas em seus documentos; por outro –  que é consequência do primeiro – pela 

crítica brasileira ter adotado por um longo tempo, como data oficial, o ano de 1925 (GOTLIB 2009: 32-37). 
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Assim como na sua segunda edição, que já fora alçada à dignificação de integrar o 

seleto rol de autores publicados pela Bibliothek Suhrkamp, lemos o seguinte texto na 

quarta capa: 

Wie konnte sie sich an einen Mann binden, 

ohne daß er sie gefangennahm; wie konnte sie 

verhindern, daß er auf ihrem Körper und ihrer 

Seele seine vier Wände errichtete. [A-XXVIII-

180; A-XXXVI-187] 

“Como ligar-se a um homem, senão 

permitindo que ele a aprisione; como 

impedir que ele desenvolva sobre seu 

corpo e sua alma suas quatro paredes.” 

Como vimos na descrição do corpus, esta sentença integra uma categoria de textos 

presentes nas contracapas de todos os volumes da coleção Bibliothek Suhrkamp que 

apregoam uma síntese, comumente em tom abstrato, remetendo ao universo da obra de 

modo bem literário, já que são extraídos, ou criados, de uma passagem da mesma. Em 

certo sentido, trata-se de um trecho que, segundo a visão dos agentes editoriais, 

abarcaria o tema chave do livro e despertaria, assim, o interesse do leitor. Normalmente 

sendo um excerto traduzido diretamente do livro
52

, este texto curto sugere uma ideia 

prévia do que “está por vir” no exemplar que se tem em mãos. No caso em questão, 

depreende-se uma leitura que pode, dentre outras significações possíveis, caracterizar 

uma mulher autossuficiente que não se permite, ou ao menos não quer, ficar a mercê 

deste homem, “aprisionar-se” a ele, pois preza por sua liberdade. Dentro dessa linha de 

raciocínio, o título do artigo visto anteriormente, Auf der Suche nach der Freiheit [“Em 

busca da liberdade”], de Heinrich-Jost (1981), avigora indiretamente o âmbito 

semântico do discurso da editora, pois, em ambos os exemplos paratextuais – trecho da 

quarta-capa e artigo de jornal – há a sugestão de um cunho emancipatório feminino que 

estaria presente na obra de Lispector; tema que, como sabemos, é bastante caro à 

problemática dos movimentos feministas dessa época.  

Em texto de Georg Lind, Stille Manien einer Victoria Regia: Die Erzählkunst der 

Brasilianerin Clarice Lispector [“Manias silenciosas de uma vitória regia: A arte de 

narrar da brasileira Clarice Lispector”], publicado no Stuttgarter Zeitung a 26 de 

novembro de 1966, lê-se: 

                                                           
52

 Na maioria das vezes, trata-se mesmo de um excerto literal da tradução; em outras, porém, trata-se de 

paráfrase da editora de um trecho do livro. Todas as vezes que identificamos que o excerto foi 

literalmente extraído da tradução, fomos à obra em português e transcrevemos o trecho literal da própria 

Clarice. Este é o caso, por exemplo, de Perto do coração selvagem. 
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Sagen wir es gleich: wenn es statthaft ist, 

von weiblicher Schriftstellerei zu reden, so 

gehört die Brasilianerin zu ihren 

ausgeprägtesten Vertretern. Im Mittelpunkt 

ihres Erzählens stehen Frauenmonologe. Die 

Perspektive, aus der heraus sie erzählt, ist 

die ihrer verschiedenen Doppelgängerinnen. 

[...] Das Handlungsgefüge ergibt sich aus 

dem Innenleben der Hauptgestalten, häufig 

aus dem Erzählmonolog einer Frau, die ihre 

Verwandtschaft mit der Autorin kaum 

verleugnen kann. (LIND 1966) [B-VI-214] 

“Digamos logo: se é permitido falar em 

escrita feminina, então a brasileira pertence 

às suas mais pronunciadas representantes. 

No ponto central da sua narrativa estão 

monólogos femininos. A perspectiva, da 

qual ela narra, é a de suas diferentes sósias 

[...]. A estrutura do enredo resulta da vida 

interior das personagens principais, 

frequentemente do monólogo narrativo de 

uma mulher, que dificilmente pode negar 

seu parentesco com a autora.” (LIND 1966) 

Notamos um encadeamento um tanto perigoso proposto pelo autor. Por um lado, Lind 

reitera a consagração de Clarice enquanto “pronunciada” representante da escrita 

feminina; juízo que – embora tal representatividade não tenha sido absolutamente 

intencionada pela autora – acaba por tomar proporções de verdade, considerando sua 

progressiva menção pela crítica literária francesa
53

 e também pela alemã, discutida aqui. 

Por outro lado, entretanto, salta aos olhos o comentário tendencioso do autor que afirma 

ser o parentesco entre Lispector e suas personagens femininas “dificilmente” negável. 

Parece-nos, senão equivocada, pelo menos discutível tal leitura exclusivista que sugere 

a pura e simples imbricação, em Clarice, da questão do feminino no tema da 

autobiografia, haja vista a pluralidade das personagens femininas na sua obra, na qual 

coexistem mulheres de personalidades e problemas bastante díspares – por exemplo, 

nota-se uma distância enorme entre as questões existenciais que circundam a 

composição da personagem emergente Carla de Souza e Santos, do conto A bela e a 

fera ou A ferida grande demais, e aquelas que envolvem a miserável Macabéa, de A 

hora da estrela. Ainda que se pudesse considerar a romancista brasileira como uma 

mulher de várias facetas, acreditar, e, sobretudo, divulgar que sua obra se resume a um 

espelhamento de Clarice refletido em suas “diferentes sósias” é, no mínimo, redutor. 

Essa tendência da crítica a uma análise biografista já havia sido questionada no artigo de 

Spielmann (1994), no qual a autora propunha justamente uma ampliação da abordagem 

de obra tão rica e polissêmica quanto à da escritora brasileira – problemática esta que, 

embora em proporções mais abrangentes, é tratada também no artigo já mencionado de 

Chiappini (2004).  
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 Para um aprofundamento deste tópico, cf. Cherem (2003). 
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A despeito dessas ressalvas, ainda na esteira deste biografismo é bastante ilustrativo um 

excerto presente na quarta capa de Eine Lehre oder das Buch der Lust (1988) [Uma 

aprendizagem ou o livro dos prazeres, 1969] de Pieke Biermann: 

Clarice Lispectors Frauen sind deutlich 

autobiographisch… Was in ihnen passiert, 

ist banal wie die tägliche Hausarbeit, die 

Berührung mit Dingen, die Begegnung mit 

Menschen. Die Banalität der Suche – wer 

bin ich, also: was ist Liebe, Freude, 

Freiheit, Lebendigsein – und damit auch die 

Verbindungen zum angeblichen Nicht-

banalen – Gott & die Welt, Komos, Natur, 

Menschliches. Clarice Lispector blättert mit 

einer manchmal bodenlosen Genauigkeit 

Augenblicke auseinander, in denen sich 

etwas davon kristallisiert. [A-XXXIX-189] 

“As mulheres de Clarice Lispector são 

nitidamente autobiográficas... O que se passa 

com elas é banal como o serviço doméstico 

cotidiano, o contato com coisas, o encontro 

com pessoas. A banalidade da busca – quem 

sou eu, portanto: o que é amor, alegria, 

liberdade, estar vivo – e, junto com isso, 

também as ligações com o que é 

pretensamente não-banal – Deus e Mundo, 

Cosmos, Natureza, o humano. Clarice 

Lispector separa, às vezes com uma exatidão 

insondável, as pétalas de momentos, nos 

quais algo disso se cristaliza.” 

Construída através de um olhar que também se direciona ao feminino, Biermann refere-

se à escritora através de personagens qualificadas de “mulheres autobiográficas”, 

sugerindo na obra uma atmosfera etérea, pouco referencializável, menos regional ou 

específica. Desse ponto de vista, é interessante lembrar que parte da crítica brasileira 

que não gostava de Clarice desde os anos 1940, afirmava que suas personagens eram 

irreais, pouco críveis/verossímeis, justamente por se parecerem demais com a autora, 

cuja consciência excessivamente reflexiva predominava no texto. Em contrapartida, 

independentemente de até onde procede a correlação entre vida e obra de Clarice, tal 

entrelaçamento parece ter sido concebido como vantajoso na Alemanha, do ponto de 

vista de sua inovação, responsável pela dinâmica necessária à movimentação do sistema 

literário alemão que, apesar de já consagrado, ainda dispunha de um espaço, ou vácuo, 

no que se refere, neste caso em específico, à categoria “literatura feminista” que, como 

vimos, teria a garantia de um considerável publico leitor/consumidor. A interpretação da 

quarta capa deste romance constata a intenção da editora Rowohlt em destacar o “olhar 

feminino” de Lispector, além de reiterar, também, o suposto vínculo vida-obra (sempre 

renegados por ela).  

Concluindo este tópico, deve ficar claro que as opiniões elencadas acima representam 

um recorte do discurso feminino sobre a obra de Clarice Lispector recebida na 

Alemanha. Não é nossa intenção neste trabalho averiguar a fundo a pertinência dessas 
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informações, avaliando o conteúdo temático e as especificidades das traduções; e nem 

mesmo ir direto à fonte, isto é, às obras em português. Assim, em hipótese alguma 

pretendemos esgotar o assunto, já que o corpus aqui presente não abrange as 

dissertações, teses e artigos acadêmicos sobre sua obra naquele país. Ademais, o 

feminismo é somente uma nuance desta recepção paratextual da qual se ocupa este 

trabalho.  

Nunca tendo a intenção de escrever literatura feminina/feminista, Clarice Lispector 

transcende esta circunscrição, fato que, felizmente, também foi considerado pela crítica 

alemã, como se verá adiante. Nesse sentido, quanto à possível reação de Clarice a este 

engavetamento, sugere Meyer-Clason no posfácio de Die Nachahmung der Rose: “ela 

riria hoje, se ficasse sabendo que a Europa recentemente a tranca na prateleira ‘escritora 

feminista’” [Heute würde sie lächeln, wenn sie erführe, daß Europa sie neuerdings in 

das Fach „feministische Schriftstellerin“ sperrt] (MEYER-CLASON, in: LISPECTOR 1982: 

235). [B-VIII-220] 

3.2 Weltliteratur: Clarice canônica 

Para iniciarmos a discussão deste outro ângulo da recepção alemã de Clarice Lispector, 

retomemos a mesma quarta capa mencionada por último, na qual se lê, além do texto de 

Biermann, um excerto de Cixous.  

Antes do texto da francesa, encontra-se ainda uma breve apreciação sobre o livro, com 

citações em aspas sem indicação completa de fonte; pela disposição gráfica, pode-se ter 

a impressão de que ambas são de Cixous. Sabemos que, no entanto, tal valoração 

constitui-se também de trechos do posfácio de Meyer-Clason já mencionado acima. Ei-

la: 

In Clarice Lispectors Roman „Eine Lehre 

oder Das Buch der Lust“ geht es um 

Leidenschaften, den Grenzen von ‚Liebe-

geben‘ und ‚Liebe-nehmen‘. Vor allem aber 

geht es der „Virginia Woolf Brasiliens“ um 

das Geheimnis der Freiheit. „Wie kann der 

Graben zwischen Wörtern und Gefühlen 

überbrückt werden? Wie können wir 

besitzen ohne Besitz zu werden?“ Ein 

“No romance de Clarice Lispector Uma 

Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, 

trata-se de paixões, dos limites do ‘dar-

amor’ e do ‘tomar-amor’. Para a ‘Virginia 

Wolf do Brasil’, trata-se, sobretudo, do 

mistério da liberdade. ‘Como pode ser 

transposto o fosso entre palavras e 

sentimentos?’ ‘Como podemos possuir sem 

nos tornarmos posse?’ Um livro 
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ungeheuerlich radikales Buch – gewagt in 

Form und Inhalt. [A-XXXIX-189] 

imensamente radical – ousado em forma e 

conteúdo.” 

O primeiro argumento que chama a atenção para a análise aqui proposta é a reiteração 

do paralelo entre a brasileira e a britânica Virginia Woolf. A princípio, a relação que se 

estabelece entre as duas escritoras é de caráter prático: ambas são definidas como 

adeptas de uma técnica literária, introduzida por James Joyce, denominada “fluxo de 

consciência”. No entanto, a comparação certamente vai muito além deste aspecto, 

tocando em elementos significativos que só seriam passíveis de ser detectados a partir 

de um cotejo sistemático de suas obras.  

“Como pode ser transposto o fosso entre palavras e sentimentos?” “Como podemos 

possuir sem nos tornarmos posse?”. Nota-se o grau de abstração deste trecho, 

literalmente extraído do posfácio de Meyer-Clason, que nada diz de concreto sobre esta 

obra. Os agentes a encargo da Rowohlt, ao reescreverem-no nesta quarta-capa, parecem 

apostar em uma especificidade do cânone que, a priori, deve permanecer ininteligível, 

hermética. Consoante Bloom (1994):  

Um dos sinais de originalidade que pode conquistar status canônico 

para uma obra literária é aquela estranheza que jamais assimilamos 

inteiramente, ou que se torna um tal fato que nos deixa cegos para 

suas idiossincrasias (14). 

Assim, esta reescrita, buscando “cegar” o leitor para as idiossincrasias de Lispector ao 

apostar num discurso evasivo, descortina o primeiro traço da tendência da Rowohlt em 

reservar à escritora brasileira uma posição canônica, ainda que por meio de um tom 

arrebatado, incutido no excerto descontextualizado de Meyer-Clason. A Rowohlt, 

valendo-se desta opinião de “autoridade”, insere deliberadamente trechos aleatórios 

deste texto
54

 em que ela foi originalmente publicada, utilizando-os como uma fórmula 

que pudesse ser aplicada a todos os títulos da obra de Clarice, desde que tal feito molde 

uma imagem da escritora que seja concernente à curiosidade do público almejado pela 

editora – em detrimento de um texto que apresentasse, ainda que em tom de aclamação, 

os temas e características deste romance especificamente. 

Reforçando esta ideia, segue abaixo o texto de Hélène Cixous que, conforme consta na 

                                                           
54

 A abordagem deste posfácio será aprofundada no quinto item deste capítulo. 
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referência desta quarta capa, foi extraído da revista Literatur Konkret
55

. Como este 

paratexto sobre Eine Lehre oder Das Buch der Lust não dispõe do excerto completo de 

Cixous – algumas reticências substituem trechos da resenha que também são 

significativos para o que se quer demonstrar aqui –, decidimos ir até a fonte e 

transcrever integralmente a passagem da qual ele faz parte. O texto grafado em preto 

corresponde ao que foi suprimido no peritexto e só consta na revista literária: 

Als ob Kafka eine Frau wäre. Und Rilke 

eine brasilianische Jüdin, in der Ukraine 

geboren. Als ob Rimbaud Mutter gewesen 

und fünfzig Jahre alt geworden wäre. Als 

ob Heidegger aufgehört hätte, Deutscher 

zu sein, als ob er den Roman der Erde 

geschrieben hätte. Warum führe ich all 

diese Namen an? Um die Herkunft zu 

skizzieren. Von dort schreibt Clarice 

Lispector. Dort, wo die anspruchsvollsten 

Werke atmen, schreitet sie voran.   (CIXOUS 

1987/1988: 54-5) [A-XXXIX-189; B-

XLIV-264] 

“Como se Kafka fosse uma mulher. E Rilke 

uma judia brasileira, nascida na Ucrânia. 

Como se Rimbaud tivesse sido mãe e 

chegado aos cinquenta anos. Como se 

Heidegger tivesse parado de ser alemão, 

como se ele tivesse escrito o Romance da 

Terra. Porque estou citando todos esses 

nomes? Para esboçar a origem. De lá escreve 

Clarice Lispector. Lá, onde as obras mais 

exigentes respiram, ela caminha à frente.” 

(CIXOUS 1987/1988: 54-5) 

Nota-se que o discurso da escritora francesa revela-se bastante entusiasmado, inebriado 

pela escrita da “origem” que permite à escritora brasileira “caminhar à frente”. Vê-se 

ainda que tal apreciação é comprometida com a necessidade de aproximar Lispector a 

outros escritores (estrangeiros), reverberando uma tendência que já parte do cânone 

ocidental, feminista e de vanguarda – a vertente crítica comparatista, das “influências”, 

para usar termo caro a Harold Bloom. 

Quanto a Kafka, o primeiro autor mencionado na comparação, vale mencionar o que diz 

Cherem (2003) sobre a abordagem de Cixous:  

A densidade com que se deparou nos textos de Clarice só seria 

comparada aos textos de Kafka. Mas a grande diferença entre eles é 

que Kafka trabalha com alegorias, ao passo que Clarice trabalha 

diretamente com o real, assim como fazem os filósofos. Porém com 

uma liberdade maior pelo fato de ser poeta (9). 

Em outro trecho, embora não aprofunde o comentário, Cherem cita uma conferência de 

Cixous na qual a francesa compara Lispector e Rilke, “mostrando como a escritora 
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 A tradução alemã do texto de Cixous é de Michaela Ott. 
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brasileira vai mais longe que o poeta alemão [sic]”
56

. 

Com estes primeiros exemplos, verificamos novamente, a despeito de seu tom passional, 

o papel incisivo das declarações de Cixous, a qual, legitimada como uma reescritora 

influente, insere a autora brasileira em um cânone clássico, alinhando-a a certa tradição 

literária alemã. Notável ainda é a comparação com o alemão Heidegger – um dos 

maiores filósofos do século XX, autor, dentre outras obras, da célebre Sein und Zeit 

(1927), [Ser e Tempo] – que seria como Lispector, se tivesse “parado de ser alemão”. As 

analogias de Cixous não se restringem ao âmbito literário, mas utilizam-se, como se vê 

neste caso, de um personagem da história alemã – e mundial – que, além de filósofo e 

fundador da fenomenologia, exerceu funções acadêmicas como a de professor e reitor. 

Sua significativa contribuição às ciências humanas pode ser ilustrada ainda pela 

influência exercida no pensamento de Jean Paul Sartre, que, por sua vez, é concebido 

como um escritor “existencialista” – termo bastante frequente na crítica clariceana. A 

este nível, portanto, é alçada a escritora brasileira através das declarações de Hélène 

Cixous que, pelo seu relativo pioneirismo e status, cunhou considerável parte da 

divulgação dos livros de Clarice no continente europeu.  

No texto de orelha de sua primeira obra publicada em alemão, Clarice já é apresentada 

pela editora Claassen com entusiasmo. Lê-se neste paratexto de Der Apfel im Dunkeln 

(1964): 

Mit dem Roman „Der Apfel im 

Dunkeln“ beginnt nun auch in Deutschland das 

Werk einer Schriftstellerin zu erscheinen, die 

namhafte Kritiker als eine der bedeutendsten 

Stimmen der südamerikanischen Gegenwarts-

literatur bezeichnet haben. [A-II-161] 

“Com o romance ‘A maçã no escuro’ 

começa a ser publicada agora também na 

Alemanha a obra de uma escritora que 

renomados críticos qualificaram como 

uma das vozes mais significativas da 

literatura sul-americana contemporânea.” 

A segunda publicação deste livro (1983) foi promovida pela Bibliothek Suhrkamp – isto 

é, de acordo com a política da editora, seu lugar entre as obras mais importantes da 

literatura ocidental já estaria consagrado. O paratexto da orelha do livro é resumido 

diretamente do texto da Claassen; mais conciso, possui alguns reajustes nos parágrafos 

[A-XVIII-173]. Ao final, na segunda orelha, tem-se a divulgação de Die Nachahmung 

der Rose – já disponível no ano anterior também pela Bibliothek Suhrkamp – com um 

adendo: o posfácio de Curt Meyer-Clason, que não havia na edição da Claassen (1966). 
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Em vista dessa reedição de Der Apfel im Dunkeln, escreve Hanspeter Brode para o 

Frankfurter Allgemeine Zeitung a 18 de abril de 1984: 

Kann man sich vorstellen, daß in einem so 

weit entfernten und kulturell so anders 

gearteten Land wie Brasilien Dostojewski 

gelesen und produktiv fortgeführt wird? [...] 

Man hat ihre Bücher häufig als introspektiv 

und existentiell bezeichnet und Namen wie 

Virginia Woolf und James Joyce genannt, um 

wenigstens notdürftig ihren literarischen 

Standort zu bestimmen. Der vorliegende 

Roman „Der Apfel im Dunkeln“ erinnert in 

einigen Partien aber stärker an Dostojewski 

(gewissermaßen ihr Landsmann), an die 

radikale Psychologie des Mörders Rodion 

Raskolnikoff zum Beispiel. (BRODE 1984) [B-

XIV-229] 

“Pode-se imaginar que em um país tão 

longínquo e culturalmente tão diferente 

como o Brasil, Dostoievski é lido e 

produtivamente seguido? [...] Definiram-se 

os livros dela como introspectivos e 

existenciais e nomes como Virginia Woolf 

e James Joyce foram convocados a fim de, 

pelo menos precariamente, definir sua 

posição literária. O presente romance ‘A 

maçã no escuro’, porém, lembra em 

algumas partes mais fortemente de 

Dostoievski (de certo modo o compatriota 

dela), da radical psicologia do assassino 

Rodion Raskolnikoff, por exemplo.” 

(BRODE 1984) 

Além da confrontação com mais um autor consagrado na literatura mundial, o russo 

Fiódor Dostoievski, nota-se uma apreciação pontual na fala de Brode: ao citar o 

famigerado parentesco literário de Clarice Lispector com Virgínia Woolf e James Joyce, 

feito para “precariamente definir sua posição literária”, o articulista toca nessa 

necessidade dos patronos, explicitada pelos seus reescritores, em forçar uma 

equiparação – por vezes pouco esclarecedora e/ou superficial, sem profundidade – que 

busca remeter a um lugar já conhecido e, assim, direciona previamente uma leitura da 

obra que parece estar menos afeita à sua poética e mais atrelada à ideologia dominante 

que encabeça a publicação; ideologia esta que, neste caso, poderia ter sucumbido ao 

anseio de eleger como seu objetivo último apenas a divulgação bem-sucedida da 

escritora e, consequentemente, sua almejada aceitação no mercado livreiro.   

A comparação com Virginia Woolf, como se vê, é tão renitente que ela mesma, pelo 

extenso número de vezes que irrompe nos paratextos, parece ter se tornado, por assim 

dizer, canônica. O epíteto para começar a falar da escritora brasileira é, amiúde, 

“Virginia Woolf do Brasil”
57

.  

O artigo de Lind (1966), já abordado aqui, comenta esse sobrepujamento:  

                                                           
57

 “Virginia Woolf Brasiliens”. Esse bordão repete-se em Die Dame und das Ungeheuer, Eine Lehre oder 

das Buch der Lust  e Von Traum zu Traum da editora Rowohlt, bem como em Die Nachahmung der Rose 

da Suhrkamp. 
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Seit Jahren schon gilt Clarice Lispector als 

eines der großen Talente der jüngeren 

brasilianischen Literatur, und die Kritiker 

Brasiliens und Portugals werden nicht 

müde, sie als neue Virginia Woolf zu feiern. 

[B-VI-214] 

“Já há anos Clarice Lispector é tida como um 

dos maiores talentos da literatura brasileira 

mais recente, e os críticos do Brasil e de 

Portugal não se cansam de festejá-la com a 

nova Virginia Woolf.” 

Por extensão, pode-se dizer que a partir de então a crítica alemã “não se cansa de 

festejá-la como a nova Virginia Woolf”, tendo em vista a exacerbada iteração dessa 

analogia. 

Na resenha de Heinrich-Jost viu-se que Lispector “aprendeu a desenvolver-se enquanto 

mulher” com Virginia Woolf. Com James Joyce, ela teria – além de derivado o título de 

Nahe dem wilden Herzen de uma citação do irlandês: “Ele estava só. Estava abandonado, 

feliz, perto do coração selvagem [da vida]” [Er war allein, er war verlassen, glücklich, 

nahe dem wilden Herzen (des Lebens)] – descoberto a radical recusa às tradições 

literárias. 

Em texto de Andreas M. Widman, sobre Nahe dem wilden Herzen, na 

LiteraturNachrichten, reincide o parentesco de Lispector com estes dois autores:  

Ähnlich wie bei James Joyce (von dem der 

Titel entlehnt ist) und Virginia Woolf, mit 

der Lispector aufgrund der Themen und 

ihrer Erzähltechnik häufig verglichen 

wurde, wird das Geschehen dabei einzig 

durch die Perspektive der Figuren 

dargestellt [...]. Von diesem ersten Buch an 

hatte Clarice Lispector mit Werken wie Der 

Apfel im Dunkeln (1961) oder Die 

Sternstunde (1977) Teil an einer 

literarischen Entwicklung, die von Joyce, 

Woolf und Faulkner zu Borges und Cortazar 

führt. So macht die innovative Erzählkunst 

Lispectors, die zeitweise auch als 

südamerikanische Ikone der 

Frauenbewegung galt, ihr Erstlingswerk 

auch heute noch (oder wieder) lesbar und 

lesenswert. (WIDMAN 1997) (grifos do 

autor) [B-XXV-243] 

“De modo semelhante a James Joyce (do 

qual o título é derivado) e Virginia Woolf, 

com a qual Lispector foi frequentemente 

comparada devido a seus temas e técnica 

narrativa, o acontecimento é aqui 

apresentado unicamente pela perspectiva das 

personagens [...]. A partir deste primeiro 

livro, Clarice Lispector, com obras como A 

maçã no escuro (1961) ou A hora da 

estrela (1977), tomou parte em um 

desenvolvimento literário que conduz a 

Joyce, Woolf e Faulkner, a Borges e 

Cortázar. Assim, a inovadora arte narrativa 

de Lispector, que por algum tempo contou 

como ícone sul-americano do movimento 

feminino, torna legível (ou re-legível); torna 

digna de ser lida ainda hoje sua obra de 

estreia.” (WIDMAN 1997) (grifos do autor) 

A comparação com Joyce e Woolf, como se vê, é veementemente reiterada em diversos 
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paratextos deste corpus.  O diferente é que aqui, além do cânone anglo-saxão (um 

irlandês e uma britânica), Lispector é inserida dentro de um arquétipo mais abrangente, 

que inclui um estadunidense e dois argentinos: ela seria, assim, a representante 

brasileira por excelência desta categoria literária mais universal.  

O peritexto exibido na primeira edição de Nahe dem wilden Herzen (1981) também 

amplia o paradigma, incluindo uma escritora neozelandesa conhecida por suas histórias 

curtas e contos: 

Das vorangestellte Joyce-Zitat, das dem 

Roman den Titel gab, verweist auf die 

literarische Tradition, in der die Lispector 

steht. Sie war eine große Verehrerin von 

Virginia Woolf und Katherine Mansfield, an 

deren Prosa sich der Leser dieses Romans 

fast unweigerlich erinnert fühlt. [A-VII-

165] 

“A citação anterior de Joyce, que deu título 

ao romance, remete à tradição literária em 

que Lispector se encontra. Ela foi uma 

grande admiradora de Virginia Woolf e 

Katherine Mansfield, de cuja prosa o leitor 

deste romance sente-se quase 

necessariamente lembrado.” 

A admiração por Mansfield mencionada neste excerto, já havia sido comentada pela 

própria Clarice:  

Aos 15 anos [...] um dos livros que abri continha frases tão diferentes 

que eu fiquei lendo, presa, ali mesmo. Emocionada, eu pensava: mas 

esse livro sou eu! [...] Só depois vim a saber que a autora não era 

anônima, sendo, ao contrário, considerada um dos melhores escritores 

de sua época: Katherine Mansfield (LISPECTOR, 1999: 453). 

Sobre a influência que Mansfield teria exercido, portanto, na escrita da autora brasileira, 

afirma BALLEY (2007):  

Mansfield, cuja obra Lispector lê ainda jovem, encontra-se entre os 

escritores que teriam marcado a autora brasileira no início de sua 

carreira literária e influenciando o estilo muito próprio e inovador que 

Lispector traz para o panorama da literatura brasileira (10).  

O parentesco com Woolf, também afirmado no texto da editora, já havia sido sugerido 

por Álvaro Lins por ocasião do lançamento deste romance no Brasil, em 1943. Clarice, 

em carta à sua irmã Tania Kaufmann, manifesta-se sobre a apreciação do crítico: 

“Escrevi para ele dizendo que não conhecia Joyce, nem Virginia Woolf, nem Proust 

quando fiz o livro porque o diabo do homem só faltou me chamar ‘representante 

comercial’ deles” (LISPECTOR apud MONTERO, 2002: 38).  
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Assim, por um lado, verifica-se que Clarice torna pública sua admiração por Mansfield 

– o que, em certo sentido, legitima as comparações de sua obra à da neozelandesa; por 

outro, a escritora brasileira nega ter sequer entrado em contato com a obra de Virginia 

Woolf antes de escrever Perto do Coração Selvagem – declaração que, senão dificulta, 

pelo menos torna discutível o cotejo necessário entre essas escritoras já com base na 

obra de estreia da romancista brasileira. Entretanto, devemos esclarecer que não temos a 

pretensão de negar o parentesco literário entre essas duas escritoras. A despeito da 

viabilidade ou não da comparação, a circunstância de fundo que queremos demonstrar 

aqui é a apropriação da editora de certa celeuma em torno deste romance de estreia de 

Lispector, que teria a função evidente de atribuir um status clássico à romancista 

brasileira ao lado de outras escritoras consagradas.  

Há ainda outros autores aos quais Lispector é aproximada. Sua primeira tradução ao 

alemão, Der Apfel im Dunkeln (1964), já é marcada por um juízo de cunho comparatista. 

Deste ponto de vista, sobre certo viés religioso, místico, e ainda em função do triângulo 

amoroso do romance, sugere Hedwig Rohde em Neue Deutsche Hefte (1965): 

Hier wird ein Stück lateinamerikanischer 

Gegenwartsliteratur (in Brasilien 1961 

erschienen) präsentiert, das allenfalls mit 

Claudel noch eine europäische 

Verwandtschaft hat. Katholische und indische 

Mysterien grenzen esoterisch aneinander: das 

muß für das Verständnis von Clarice 

Lispector vorausgesetzt werden. [...] Die 

Intensität dieser erotischen Begegnung, die 

nur aus Blicken und indirekten Geständnissen 

besteht – während Ermelinda sich hingibt 

und, plötzlich ernüchtert, wieder zurücknimmt 

–, ruft die Atmosphäre von Claudels 

„Mittagswende“ überdeutlich herauf. (ROHDE 

1965: 150-2) [B-III-210/11] 

“Aqui é apresentada uma obra da literatura 

latino-americana moderna (publicada em 

1961 no Brasil), que em todo caso tem um 

parentesco europeu com Claudel. Mistérios 

católicos e indianos contíguam-se um ou 

outro esotericamente: isso tem de ser 

pressuposto para o entendimento de 

Clarice Lispector [...]. A intensidade deste 

encontro erótico, que consiste apenas de 

olhares e confissões indiretas – enquanto 

Ermelinda entrega-se e, de repente 

desiludida, novamente se retrai –, convoca 

claramente a atmosfera de ‘Mittagswende’ 

de Claudel.” (ROHDE 1965:150-2) 

Ainda não havíamos visto neste trabalho uma menção de parentesco literário entre 

Lispector e um escritor francês. O inusitado é que Claudel foi um importante escritor 

católico, que utilizou o dogma, o culto e o misticismo como pontos centrais de sua obra. 

Sob esta perspectiva é curioso notar que, como veremos, Clarice será também, neste 

mesmo texto, taxada de mística. 
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Compondo o grupo de escritores aos quais é alinhada, encontra-se ainda o insigne 

escritor irlandês Samuel Beckett, mencionado brevemente ao final do texto de Reindl 

(1985), que resenha Die Sternstunde:  

Anders aber als Samuel Beckett bietet sie 

Auswege an, wenn auch keine endgültige 

Antwort. (REINDL 1985) [B-XVII-232] 

“Diferentemente de Samuel Beckett, porém, 

ela oferece saídas, ainda que nenhuma 

resposta definitiva.” (REINDL 1985) 

Uma encenação da atriz Eva Derleder chamada Zwei Leben [“Duas vidas”], no teatro de 

Stuttgart, foi manchete do Stuttgarter Zeitung a 01.06.1993. As duas vidas em questão 

são baseadas em personagens de Clarice Lispector e de Ingeborg Bachmann
58

. Da 

escritora brasileira é encenado o conto A bela e a fera ou a ferida grande demais [Die 

Dame und das Ungeheuer oder die allzu große Wunde]; da austríaca, Undine geht 

[Undine parte]. Desta matéria, um trecho que compara as especificidades das autoras 

nestes contos revela-se oportuno ao presente estudo: “Pontos em comum? Sim, sem 

dúvida. Lispector percebe ainda uma sociedade (específica) de classes, que – em 

Bachmann – já está extinta na sociedade (universal) de homens” [Gemeinsamkeiten? Ja, 

durchaus. Lispector nimmt noch eine (spezifische) Klassengesellschaft wahr, die bei 

Bachmann bereits in der (universellen) Männergesellschaft aufgehoben ist]. [B-XLVI-

267] 

Esta declaração compõe um conjunto bastante restrito dos paratextos aqui levantados, 

qual seja, aquele que alude ao social na obra de Lispector. Contudo, à temática social 

presente no conto mencionado, que surge do conflito entre a senhora de classe alta e o 

mendigo com a “ferida grande demais”, une-se também a questão do metafísico, do 

existencial, tão cara à crítica alemã levantada aqui – aspecto que abordaremos sobretudo 

no último item deste capítulo.  

Spielmann (1997), buscando se desvencilhar da tendência de alguns articulistas em tecer 

comentários generalizantes, concentra-se em deslindar o tema tratado na obra de 

Lispector Wo warst du in der Nacht (1996) [Onde estivestes de noite, 1974]:  

Das eigentliche Thema in „Wo warst du in der 

Nacht“ ist das Schreiben. Damit greift Clarice 

“O verdadeiro tema de ‘Onde estivestes 

de noite’ é o escrever. Com isso Clarice 

                                                           
58

 Para um aprofundamento no estudo comparativo entre essas duas autoras, remeto o autor interessado à 

dissertação de mestrado de Silvana Baroni, apresentada à Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 

Humanas da USP em 1997, intitulada: A consciência narrativa em Clarice Lispector e Ingeborg 

Bachmann.  
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Lispector ein klassisches Thema der modernen 

Literatur wieder auf wie in anderen Büchern 

„Aqua Viva“ von 1994 oder den 

Meisterwerken „Passion nach G.H.“ von 1984 

und „Die Sternstunde“ von 1985. In einem 

Streifzug durch die Weltliteratur nimmt sie 

jene Schriftstellerkollegen aufs Korn, die sich 

in Wehklagen über ihr Dasein als moderne 

Künstler und die Mühen des Schreibens 

ergehen. Clarice Lispector schiebt die 

egozentrische Frage, wer bin ich, der Autor, 

beiseite und fragt: Wer müßte ich, der Autor, 

sein, um das Leben des „Anderen“ schreiben 

zu können? In die „Wasser des Meeres“ nimmt 

Clarice Lispector ein anderes klassisches 

Thema auf: die Erfahrung von Natur. Sie 

beschreibt eine Frau beim Bad im Meer. 

Eigentlich müßte diese Erzählung „Die Frau 

und das Meer“ heißen, denn Clarice Lispector 

spielt auf Hamingways [sic.] „Der alte Mann 

und das Meer“ an. Im Gegensatz zu dessen 

Gegenüberstellung von Mann und Natur kreist 

ihre Erzählung nicht um Bezwingen und 

Vereinnahmung. Allerdings geht es auch nicht 

um die bloße Umkehrung, ein Verschmelzen 

von Frau und Natur, wie es feministische 

Lektüren vorgeschlagen haben. Clarice 

Lispector fragt stattdessen: braucht die Frau 

kein Gegenüber? (SPIELMANN 1997) [B-XL-

259] 

Lispector retoma um tema clássico da 

literatura moderna, como em outros 

livros: ‘Água Viva’, de 1994, ou nas 

obras-primas ‘A paixão segundo G.H.’, de 

1984, e ‘A hora da estrela’, de 1985. Num 

panorama da literatura universal ela tem 

em mira aqueles colegas escritores que se 

alongam  nas lamúrias da sua existência 

como artistas modernos e nos esforços do 

escrever. Clarice Lispector empurra para o 

lado a questão egocêntrica de saber quem 

sou eu, o autor, e pergunta: quem teria de 

ser eu, o autor, a fim de poder escrever a 

vida do ‘outro’? Em ‘As águas do mar’ 

Clarice Lispector empreende um outro 

tema clássico: a experiência da natureza. 

Ela descreve uma mulher tomando banho 

de mar. Na verdade, este conto deveria 

chamar ‘A mulher e o mar’ já que Clarice 

Lispector alude à obra de Hemingway ‘O 

velho e o mar’. Em oposição ao confronto 

entre homem e natureza, proposto por 

Hemingway, seu conto não gira em torno 

de domínio e posse. Sem dúvida não se 

trata também da mera inversão, uma fusão 

de mulher e natureza como sugeriram 

leituras feministas. Clarice Lispector 

pergunta ao invés disso: a mulher não 

precisa de um correspondente?” 

(SPIELMANN 1997) 

Notamos o discurso categórico sobre a canonicidade de Lispector, cujos títulos 

traduzidos ao alemão disporiam de pelo menos duas obras-primas. Na afirmação 

“Clarice Lispector empurra para o lado a questão egocêntrica de saber quem sou eu, o 

autor, e pergunta: quem teria de ser eu, o autor, para poder escrever a vida do ‘outro’?”, 

Spielmann sugere uma inversão temática no texto lispectoriano. Dentro desta linha de 

raciocínio, convocamos novamente a voz de Bloom (1994) que, concisamente, 

complementa a apreciação de Spielmann, contribuindo na atribuição de sentido a esta 

característica inovadora: “Quando se lê pela primeira vez uma obra canônica, encontra-

se mais um estranho, uma surpresa misteriosa, do que uma realização de expectativas” 

(13).  
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É pertinente relembrar ainda que justamente as características inovadoras, primárias de 

uma obra literária são um dos elementos primordiais que a fazem emergir ao centro de 

um polissistema literário (EVEN-ZOHAR 1999a: 12-13). A despeito do reconhecimento 

ainda que indireto desta característica, verifica-se também no artigo de Spielmann, em 

contrapartida, a reverberação da necessidade contumaz de confrontar Clarice com 

outros escritores já resolutamente consagrados no sistema literário ocidental. Além 

disso, porém, bem mais representativa, e em consonância com o reconhecimento do 

aspecto inovador e universal da obra de Lispector, é outra nuance que se depreende do 

texto da articulista alemã: Lispector vai além das perguntas filosóficas clássicas, 

ultrapassando-as, levantando novas e impensadas questões. Enfim: reinventando a 

literatura. Aufere-se mais uma vez, assim, que a obra da escritora brasileira não cabe em 

gavetas: ela transcende as nomenclaturas e subdivisões clássicas, por vezes meramente 

didáticas, da teoria literária.  

Freitag (1997) compartilhando dessa ideia da impossibilidade de “etiquetar” os 

romances de Clarice Lispector, devido a sua estilística textual inconfundível e sua 

“suposta ‘ausência de estruturação’ da sequência textual” [angebliche ‘Strukturlosigkeit’ 

der Textabfolge], afirma que a escritora brasileira tornou difícil a vida de críticos 

experientes como Antônio Cândido, Benedito Nunes, dentre outros (44). [B-XXI-236/9] 

Assim, tendo como ponto de partida a constatação deste óbice, Freitag critica a 

classificação de Bildungsroman (“Romance de formação”) aplicada à obra Eine Lehre 

oder das Buch der Lust (1988) [Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, 1969]. O 

gênero foi assim definido, pela primeira vez, com base na obra Wilhelm Meisters 

Lehrjahre (1795-6) [Os anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister], de Goethe. 

A crítica de Freitag é direcionada a dois trabalhos, Pinto (1990) e Schmidt (1989), que 

se utilizam desta categorização estendendo a sua aplicação a obras de autoria feminina, 

as quais seriam, portanto, exemplos de “romance de formação feminino”.  Essa questão 

foi bastante estudada em torno desta obra de Clarice, resultando até mesmo em uma 

dissertação de mestrado que verifica a viabilidade da classificação
59

.  
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 SANTOS, Terezinha.  Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres como Bildungsroman. Dissertação de 

mestrado apresentada ao Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília 

(2006). Para um panorama dos trabalhos que já abordaram esta questão na obra de Clarice, cf. também 

Chiappini (2004: 257-268).  
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Entretanto, o que interessa a este estudo não é aprofundar a questão levantada na 

resenha de Freitag, verificando a pertinência de tal categorização para o romance de 

Clarice, mas sim fazer referência à celeuma em torno de Eine Lehre oder das Buch der 

Lust, haja vista que sua composição temática é comparada à do romance do maior 

escritor de língua alemã de todos os tempos, Johann Wolfgang von Goethe. 

A inovação que a tradução da obra clariceana traz para o sistema literário alemão, 

remodelando os contornos da imagem da literatura brasileira naquele país, começa a 

ficar clara com estes exemplos. “Inovação”, aliás, é outro traço da reputação literária de 

Lispector que assinala os paratextos analisados aqui; assim, no tópico seguinte, 

passamos a discutir trechos ainda mais elucidativos desta vertente da recepção alemã. 

3.3 Clarice inovadora 

A estreia de Clarice Lispector nas letras brasileiras representou uma ruptura com os 

paradigmas narrativos vigentes. Transgredindo convenções linguísticas e literárias, a 

autora “desestabiliza as influências romanescas instituídas” (ROSENBAUM 2002: 19).  

“Tive verdadeiro choque ao ler o romance diferente que é Perto do coração selvagem, 

de Clarice Lispector, escritora até aqui completamente desconhecida para mim” 

(CANDIDO 2011: 88-9). Esse impacto incomum, relatado até mesmo por Antonio 

Candido, justifica-se, em parte, por um novo modo de narrar do qual se constitui o 

romance, em claro contraponto àquele que sobressaía na ficção regionalista – o 

“romance nordestino” – de José Lins do Rêgo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e 

Jorge Amado, fortemente cunhado pelo viés de denúncia social. Álvaro Lins – 

integrante da “crítica mais responsável” (BOSI 2006: 451) – aponta, a respeito deste 

livro, aquela que seria a mais renitentemente reiterada “filiação” de Lispector: James 

Joyce e Virgínia Woolf, vista ao longo do item precedente deste estudo.  

Desse ponto de vista, é interessante notar o que diz o próprio Antonio Candido – no 

mesmo texto do excerto transcrito acima
60

 – sobre a necessidade de parte da crítica de 

se apoiar em obras de outros autores e utilizá-las como fonte de referência para avalizar 

um novo livro: 
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 CANDIDO, Antonio. Uma tentativa de renovação. In: Brigada Ligeira. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 

2011, p. 87-95, 4.ed. 
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Quando mais não valesse, o livro de Clarice Lispector valeria como 

tentativa, e é como tal que devemos julgá-lo [...]. Original não sei até 

que ponto será. A crítica de influências me mete certo medo pelo que 

tem de difícil e, sobretudo, de relativa e pouco concludente.
61

 

Notável no ensaio de Candido é a ênfase que ele atribui à consciência estética de Clarice, 

que usa as palavras com soberania, em “ritmo de procura, de penetração, que permite 

uma tensão psicológica poucas vezes alcançada em nossa literatura contemporânea”
62

. 

Após as apreciações do crítico a respeito deste romance, os instrumentos para a análise 

da obra clariceana tornaram-se os mais diversificados, passando pela filosofia, religião e 

psicanálise, até as teorias feministas e a autobiografia (BAILEY 2007: 8). 

Grande parte da crítica alemã respalda-se, naturalmente, naquilo que já havia sido 

aferido sobre a obra de Lispector no Brasil. Nesse sentido, é interessante notar que 

apesar de a primeira tradução alemã, Der Apfel im Dunkeln (1964), não corresponder ao 

seu romance de estreia Perto do coração selvagem (1943), o caráter inovador e a 

mestria literária presentes em A maçã no escuro são comentados desde as apreciações 

que inauguraram a recepção crítica de Clarice em terras germânicas, como se pode 

conferir neste texto de Helene Henze para o Frankfurter Allgemeine Zeitung a 

24.11.1964: 

Mit der Übertragung von „A maçã no 

escuro“ (1961) wird uns zum ersten Mal ein 

Buch von Clarice Lispector zugänglich, einer 

Brasilianerin, die von russischen Emigranten 

abstammt und in Südamerika als eine der 

hervorragenden Vertreterinnen der 

zeitgenössischen Literatur gilt. Der 

Gegenstand dieses anspruchsvollen Romans 

ist hoch aktuell; nicht Geringeres versucht er 

darzustellen als die Erneuerung des heutigen 

Menschen durch ursprüngliche 

Daseinserfahrung. Das wird nach altem 

Rezept, aber mit moderner Technik ins Werk 

gesetzt, die das Talent der Erzählerin auf 

eine harte Probe stellt. [...] Nach den 

Meistern, den Bahnbrechern der 

Gegenwartsliteratur nun die Schüler; Clarice 

“Com a tradução de ‘A maçã no escuro’ 

(1961) torna-se acessível a nós, pela 

primeira vez, um livro de Clarice Lispector; 

de uma brasileira, que descende de 

emigrantes russos e pode ser considerada na 

América do Sul uma das excelentes 

representantes da literatura contemporânea. 

O objeto deste sofisticado romance é 

altamente atual: ele procura apresentar nada 

menos do que a renovação do ser humano 

de hoje através da experiência primitiva da 

existência. Isto é projetado na obra de 

acordo com receita antiga, mas com técnica 

moderna, o que coloca o talento da escritora 

a uma grande prova. [...] Depois dos 

mestres, dos revolucionários da literatura, 

agora os alunos; Clarice Lispector é uma 
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Lispector ist eine intelligente und sehr 

belesene Schülerin. Von den Stilelementen 

der modernen Prosa läßt sie nicht eines aus. 

Doch sie hat sich, so scheint es, vom Baum 

der literarischen Erkenntnis übergessen. Das 

Strukturelle, das sie erstrebt, macht aus 

ihrem Helden ein Modell, ein „Phantom“, 

das im „inneren Monolog“ einen Leitfaden 

durch die geistesgeschichtliche und sittliche 

Entwicklung des Menschen abspult. (HENZE 

1964) [B-II-209] 

aluna inteligente e de muita leitura. Quantos 

aos elementos de estilo da prosa moderna, 

ela não deixa nenhum de fora. Pelo 

contrário, assim parece, ela empanturrou-se 

da árvore do conhecimento literário. O 

estrutural, ao qual ela visa, faz do seu herói 

um modelo, um ‘fantasma’ que no 

‘monólogo interior’ desenrola um fio da 

meada através da evolução histórico-

intelectual e moral do homem.” (HENZE 

1964) 

Verifica-se para além da menção ao aspecto inovador – sua “técnica moderna” –, a 

colocação de Lispector no rol dos melhores escritores sul-americanos. A ressoante 

necessidade de comparação, na forma como Henze a elabora, parece discutível, pois a 

autora sequer menciona os nomes aos quais a obra de Clarice Lispector estaria 

vinculada. Ainda que os textos da escritora brasileira permitam diversas analogias e 

comparações, podendo mesmo, por vezes, soar como o modelo e/ou o resultado de um 

contato com a alta literatura, Clarice rebateria com propriedade tal juízo de que “se 

empanturrou da árvore do conhecimento literário”. Assim, a título de curiosidade, 

leiamos o que escreveu – ao refutar outras críticas do gênero – em crônica publicada no 

Jornal do Brasil a 2.11.1968, cujo título – “Intelectual? Não.” – esclarece de antemão 

seu posicionamento perante a questão:  

Outra coisa que não parece ser entendida pelos outros é quando me 

chamam de intelectual e eu digo que não sou. De novo, não se trata de 

modéstia e sim de uma realidade que nem de longe me fere. Ser 

intelectual é usar sobretudo a inteligência, o que eu não faço, uso é a 

intuição, o instinto. Ser intelectual é também ter cultura, e eu sou tão 

má leitora que, agora já sem pudor, digo que não tenho mesmo cultura. 

Nem sequer li as obras importantes da humanidade (LISPECTOR 1999: 

149). 

No release da editora Suhrkamp para Água Viva, destinado à mídia, também se 

sublinham as características inovadoras de Lispector. A tradução de Sarita Brandt, 

intitulada Aqua Viva (1994), é apresentada neste texto como “Lebendiges Wasser” – 

título em alemão que foi, portanto, substituído pelo latino. Essa improcedência pode 

ocorrer quando a obra é resenhada antes de ser lançada no mercado; este foi o caso de 

Água Viva. Outro aspecto que confirma esta particularidade é a sigla ca. – “ca. DM 

14,80” –, que em alemão abrevia a palavra circa  [“aproximadamente”], isto é, não se 
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sabia ainda o valor exato pelo qual o livro seria vendido.   

Neste paratexto, Lispector é mais uma vez relacionada a Woolf, mas com uma ressalva 

pertinente exposta já na primeira frase. Sobre isso, e em relação à inovação da brasileira 

na literatura nacional, lê-se: 

Dieser Vergleich mag die charakteristischen 

Züge Clarice Lispectors vielleicht eher 

verwischen, er markiert jedoch zumindest das 

radikal Neue, das diese Autorin in die 

brasilianische Literatur eingebracht hat. [...] 

Die Kritik sagt von der Autorin: „Kein anderer 

brasilianischer Schriftsteller hat die Literatur 

so nahe an das Reich des Unbewußten 

herangeführt... mit ihrer Faszination durch die 

Libido, das Numinose und den Tod. Ihr Werk 

hat den Charakter einer Opferung und vollzog 

sich wie eine ‚Passion‘ – hier im Sinne von 

auferlegtem Leiden, das dem Tod vorausgeht 

und ihn vorbereitet.“ [B-XXXII-250] 

“Esta comparação pode antes borrar os 

traços característicos de Clarice 

Lispector, entretanto ela marca no 

mínimo a novidade radical que essa 

autora trouxe para a literatura brasileira. 

[...] A crítica diz da autora: ‘Nenhum 

outro escritor brasileiro conduziu a 

literatura tão perto do reino do 

inconsciente... com sua fascinação pela 

libido, pelo numinoso e pela morte. Sua 

obra tem o caráter de um sacrifício e 

consuma-se como uma paixão – aqui no 

sentido de um sofrimento infligido, que  

precede a morte e a prepara.’” 

Em outro release da Suhrkamp escrito para essa mesma obra – que na ocasião já havia 

sido publicada – ressalta-se não só a novidade que se confere em Água viva, mas 

também a característica de criança prodígio da autora: 

Die Tochter russischer Einwanderer kam als 

Kind nach Brasilien und hat schon 

Geschichten erfunden, bevor sie schreiben 

konnte. [...] Wie die Geschichten im Kopf des 

kleinen Mädchens beugen sich auch die 

späteren Texte der großen brasilianischen 

Autorin keiner literarischen Tradition. [B-

XXXIV-252] 

“A filha de imigrantes russos veio em 

criança para o Brasil e já inventava 

histórias, antes de saber escrever. [...] 

Como as histórias na cabeça da pequena 

garota, também os textos posteriores da 

grande brasileira não se curvam a 

nenhuma tradição literária” 

Curioso observar como o discurso da editora revela-se, eventualmente e em certo 

sentido, contraditório, pois, por um lado, associa a escritora à tradição literária que 

inclui Virginia Woolf e James Joyce; por outro, afirma neste release que seus textos 

“não se curvam a nenhuma tradição literária”.  É bem verdade que, pela concisão dos 

releases, as apreciações veiculadas por eles carecem de espaço suficiente para ser mais 

bem desenvolvidas; entretanto, nota-se, em relação à Clarice, a arbitrariedade da 

posição da Suhrkamp, cuja opinião parece intimamente atrelada à necessidade de 
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impactar o público leitor, em detrimento de um juízo coerente e fundamentado sobre a 

obra da ficcionista brasileira.  

Dois artigos de Ellen Spielmann, já vistos aqui, também atestam o aspecto inovador na 

obra de Clarice Lispector. O primeiro, que também resenha Aqua Viva, menciona ainda 

o “frisson” que esta obra causou ao ser publicada no Brasil: 

Es handelt sich um ein „Zwiegespräch“, wie 

uns der Untertitel der deutschen Übersetzung 

als eine Art Leseorientierung informiert. Der 

Prosatext ist ein Dialog zwischen einem Ich 

und einem Du, bei dem Anfang und Ende nicht 

auszumachen ist, der vielmehr aus 

zehntausend Anfängen besteht. Es ist die 

weibliche Stimme eines Ich, das sich an einen 

imaginären Gesprächspartner richtet. In der 

111 Seiten umfassenden Fiktion – die beim 

Erscheinen in Brasilien einen Skandal 

auslöste – gibt es keine Handlung. [...] Zentral 

in ‚Aqua Viva‘ ist sicherlich die Frage nach 

dem Schreiben. Damit greift Clarice Lispector 

ein klassisches Thema der modernen Literatur 

wieder auf – Schreiben als Selbstreflexion. 

Doch wird hier nicht die Identität und 

Identitätskrise des Schriftstellers, die 

Unmöglichkeit zu schreiben beklagt. Denn 

Clarice Lispector verschiebt die 

Problemstellung, indem sie nicht mehr fragt, 

wer bin ich, der Autor, sondern vielmehr: Wer 

müßte ich, der Autor, sein, um das Leben des 

„Anderen“ schreiben zu können? Schreiben 

wird in ‚Aqua Viva‘ zu einem 

Experimentierfeld, das weder darauf abzielt, 

die Welt abzubilden, noch das Innere des 

Menschen auszudrücken. [...] „Literatur, die 

auf den Müll gehört“, war die heftige 

Reaktion der brasilianischen Kritik damals, 

die wohl nur als Abwehrreaktion auf etwas 

Beunruhigendes, Bedrohliches zu verstehen 

ist. (SPIELMANN 1994) [B-XXXVI-254] 

“Trata-se de um ‘diálogo’, como nos 

informa o subtítulo da tradução alemã 

como uma forma de orientação de leitura. 

O texto em prosa é um diálogo entre um 

Eu e um Você, que não se constitui de 

começo nem fim, que se compõe muito 

mais de dez mil começos. É a voz 

feminina de um eu, que se dirige a um 

interlocutor imaginário. Na ficção que 

abrange 111 páginas – cuja publicação 

causou um escândalo no Brasil – não há 

enredo. [...] Central em Água Viva é 

certamente a pergunta pelo escrever. Com 

isso Clarice Lispector retoma um tema 

clássico da literatura moderna – escrever 

como autorreflexão. Mas aqui não será 

lamentada a identidade e a crise de 

identidade do escritor e/ou a 

impossibilidade de escrever. Pois Clarice 

Lispector desloca a questão, em que ela 

não mais pergunta quem sou eu, o autor, 

mas muito mais: Quem teria de ser eu, o 

autor, a fim de poder escrever a vida do 

‘Outro’? Escrever, em Água Viva, torna-se 

um campo experimental que não tem em 

vista nem reproduzir o mundo e nem 

expressar o interior do ser humano. [...] 

‘Literatura que pertence ao lixo’, foi a 

veemente reação da crítica brasileira 

naquele momento, que só pode ser 

compreendida como uma reação de 

resistência a algo inquietante e 

ameaçador.” (SPIELMANN 1994) 

Conforme se viu neste trabalho, para Spielmann, Clarice seria ao lado de Virginia 

Woolf a escritora mais significativa da modernidade em relação à inovação da prosa 
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narrativa (SPIELMANN 1994). Em outro artigo, por ocasião da publicação de Wo warst 

du in der Nacht,  visto no tópico “Weltliteratur: Clarice canônica”, a articulista 

demonstra como essa obra da brasileira é inovadora também na abordagem de temas 

clássicos (SPIELMANN 1997). Ao aferir os dois artigos, verificamos a obstinação de 

Spielmann em demonstrar que Clarice reformula a pergunta clássica sobre a condição 

do autor, tendo em vista que este trecho consta em ambos os textos publicados [B-

XXXVI-254; B-XL-259]. Dessa feita, com base no relativo predomínio destes excertos 

no inventário presente, constata-se o quão influentes foram as asserções de Ellen 

Spielmann na divulgação da obra de Clarice Lispector na Alemanha. Assim como 

Cixous, a professora universitária alemã exerceu um papel crucial, assegurado pela sua 

prestigiada função de crítica literária de alguns dos jornais de maior circulação daquele 

país. 

Contudo, outras opiniões ainda contribuíram para delinear os traços desta imagem. 

Heinz Beckmann, ao comentar a descrição de Lispector do momento epifânico vivido 

pela protagonista Ana ao ver o cego no conto Amor [Liebe], presente na coletânea Die 

Nachahmung der Rose, declara: “Ninguém até agora falou mais acertadamente sobre o 

asco na literatura moderna” [Zutreffender hat bislang niemand über den Ekel in der 

modernen Literatur gesprochen] (BECKMANN 1966). [B-IV-212] 

Um texto de 1992, do qual não foi possível identificar o autor, apresenta assim A paixão 

segundo G.H.: 

Es braucht sehr viel Kraft und 

Durchhaltevermögen, um sich auf Lispectors 

„Die Passion nach G.H.“ einzulassen. Wir 

haben es hier nicht mit einem gewöhnlichen 

Roman zu tun, sondern mit einer komplizierten 

Art der Seins-Analyse. [B-XXIII-241] 

“Precisa-se de muitíssima força e 

resistência para imiscuir-se em ‘A paixão 

segundo G.H’. Não lidamos aqui com um 

romance comum, mas sim com uma 

complexa maneira de análise do ser.” 

Stephan Hollensteiner noticia para o Frankfurter Rundschau a 11.10.94 uma exposição 

que aconteceu na biblioteca municipal de Frankfurt, dedicada a dois autores: Guimarães 

Rosa e Clarice Lispector. Lê-se no artigo: 

Das Literaturhaus widmet sich zwei Autoren, 

die in den fünfziger und sechziger Jahren 

wichtige Erneuerer der literarischen Moderne 

“A Literaturhaus dedica-se a dois autores 

que nos anos cinquenta e sessenta foram 

importantes inovadores da modernidade 
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Brasiliens waren: Joao Guimaraes Rosa 

(1908 bis 1967) und Clarice Lispector (1920 

bis 1977). Während der aus dem 

Landesinnern stammende Guimaraes Rosa in 

„Grande Sertao: Veredas“ (1956) in der 

Form des Lebensberichts eines Viehtreibers 

das „tiefe“ Brasilien schilderte, 

revolutionierte Lispector in „Nahe am wilden 

Herzen“ und „Sternstunde“ den in urbanem 

Milieu spielenden introspektiv-

psychologischen Roman. (HOLLENSTEINER 

1994) [B-LII-271] 

literária do Brasil: João Guimarães Rosa 

(1908 a 1967) e Clarice Lispector (1920 a 

1977). Enquanto Guimarães Rosa, 

proveniente do interior do país, descreveu 

em ‘Grande Sertão: Veredas’ (1956) as 

‘profundezas’ do Brasil na forma do relato 

de vida de um vaqueiro, Lispector 

revolucionou, em ‘Perto do Coração 

Selvagem’ e ‘A hora da estrela’, o romance 

introspectivo-psicológico passado no meio 

urbano.” (HOLLENSTEINER 1994) 

Hollensteiner afirma ser a exposição de Guimarães Rosa rica, minuciosa e mágica, 

enquanto a de Lispector, ao contrário, mostra mais a vida pessoal da escritora do que 

sua obra. Segundo ele, “o resultado é, em total oposição à literatura de Lispector, 

exageradamente kitsch e muito pouco artístico” [Das Ergebnis ist, ganz im Gegensatz 

zu Lispectors Literatur, zuviel Kitsch und zuwenig Kunst] (HOLLENSTEINER 1994). 

Até este ponto, as declarações sobre o caráter inovador da obra de Lispector 

tangenciaram aspectos mais gerais dessa mudança que ela significou para o panorama 

da literatura como um todo – ainda que já relativamente vinculada à sua inovação no 

Brasil em específico. Conforme sugerido neste último excerto, Clarice teria, ao lado de 

Guimarães, “remodelado” a literatura nacional. Este aspecto também foi considerado 

pela recepção alemã. Assim sendo, no próximo tópico demonstramos como foi relatado 

nos paratextos alemães este outro viés de sua inovação, qual seja, o desvio que a autora 

representou em relação à literatura brasileira anterior a ela. 

3.4 O desvio do regionalismo e da denúncia social 

Conforme visto, Clarice Lispector despontou na literatura brasileira engendrando uma 

exceção no cenário nacional. Outro artigo que compartilha desse parecer – inclusive em 

relação ao lugar que Clarice divide com Guimarães na literatura brasileira – foi redigido 

por Rita Nierich, para o Der Tagesspiegel a 15 de agosto de 1993. Ao discorrer sobre a 

obra Von Traum zu Traum (1992) [A cidade sitiada, 1949], declara: 

Es ist kaum vorstellbar, daß dieser “É quase impensável que este texto 
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vielschichtige Text mit seinem 

existenzphilosophischen Hintergrund und 

seiner einzigartigen Beschreibung des 

Alltäglichen von einer kaum 25jährigen 

geschrieben wurde, einer Autorin, die bereits 

mit 19 Jahren ihr Debüt mit dem Roman 

„Nahe dem wilden Herzen“ gegeben hat und 

die spätestens seit 1961, nach Erscheinen 

ihres vierten Romans „Der Apfel im 

Dunkeln“, neben João Guimarães Rosa als 

wichtigste Erneuerin der brasilianischen 

Prosa gilt. (grifos nossos) (NIERICH 1993) [B-

XXXI-249] 

complexo com seu pano de fundo 

filosófico-existencial e sua descrição única 

do cotidiano tenha sido escrito por uma 

pessoa que mal tinha 25 anos, uma autora, 

que com 19 anos já teve sua estreia com o 

romance “Perto do coração selvagem” e 

que no mais tardar em 1961, depois da 

publicação de seu quarto romance “A maçã 

no escuro”, conta ao lado de João 

Guimarães Rosa como a mais importante 

inovadora da prosa brasileira.” (grifos 

nossos) (NIERICH 1993) 

A opinião de HEINRICH-JOST (1981) a respeito desta reviravolta na literatura brasileira 

já havia sido comentada aqui (p.90). A autora afirmava ter tido outrora a impressão de 

que a literatura latino-americana é feita essencialmente por homens. Não obstante, a 

despeito do machismo, teria descoberto que algumas mulheres se segregaram da 

estrutura patriarcal e trouxeram contribuições para sua (s) literatura (s). Por ocasião do 

tema abordado neste tópico, cito outro excerto do texto de Heinrich-Jost que dá 

prosseguimento a essa apreciação: 

In den dreißiger Jahren gehörte dazu die 

Schriftstellerin Raquel de Queiroz, die in 

ihren Romanen dem ‚modernismo‘ mit 

seiner Hinwendung zur sozialen Wirklichkeit 

in Brasilien zum Durchbruch verhalf und 

deren wichtiges Prosawerk sogar schon auf 

deutsch erschienen ist. Dazu gehörte auch 

Clarice Lispector. Als Neunzehnjährige 

veröffentlichte die Brasilianerin ihren ersten 

Roman. Das war 1944, als ebendieser 

‚modernismo‘ in seiner Nachfolgegeneration 

wie in seinen Gegenströmungen die 

Literatur Brasiliens bestimmte. Clarice 

Lispector entzog sich jedoch von ihrem 

Debüt an dem möglichen Einfluß ihrer 

Zeitgenossen. (HEINRICH-JOST 1981) [B-IX-

222] 

“Nos anos trinta pertence a isto [a este 

grupo] a escritora Raquel de Queiroz que, 

em seus romances, contribuiu para a virada 

do modernismo com sua dedicação à 

realidade social no Brasil e cuja importante 

obra em prosa já foi mesmo publicada em 

alemão. A este grupo pertence também 

Clarice Lispector. Com dezenove anos a 

brasileira publicou seu primeiro romance. 

Isso foi em 1944, quando este mesmo 

modernismo em sua geração subsequente, 

bem como em suas correntes contrárias, 

determinava a literatura do Brasil. Todavia, 

Clarice Lispector desvencilhou-se na sua 

estreia da possível influência de seus 

contemporâneos.” (HEINRICH-JOST 1981) 

A recorrência do equívoco quanto à data de nascimento de Clarice parece acrescentar 

uma nuance a mais no grau de inovação que teria representado sua obra no panorama 
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nacional, pois ao se referirem à idade de 19 anos – e não 24, como de fato ocorreu – os 

comentários acentuam um viés de escritora prodígio à inovação da autora brasileira. De 

toda forma, Lispector desvencilha-se não só deste “modernismo em sua geração 

subsequente” – que parece ser entendido por Heinrich-Jost como o regionalismo – mas, 

ao intensificar a sondagem interior e psicológica de seus personagens, aparta-se também 

das “correntes contrárias” a este pós-modernismo que, por sua vez, possivelmente teria 

em vista a ficção intimista – Cyro dos Anjos, Lúcio Cardoso, entre outros – que 

compunha parte do cenário da literatura brasileira desta época.  

Esse desvencilhamento também é mencionado no texto de Widman (1997), publicado 

na revista LiteraturNachrichten: 

Selten dürfte ein erster Roman ein ähnlich 

eigenständiger Auftakt zu einem literarischen 

Lebenswerk gewesen sein wie Nahe dem 

wilden Herzen. 1944, als das Buch erschien, 

war seine Autorin, Clarice Lispector (1925-

1977), gerade 19 Jahre alt, geschrieben hatte 

sie es mit 17. Lispectors Debüt brach radikal 

mit dem traditionellen Realismus, der zu 

jener Zeit in der brasilianischen Literatur 

vorherrschte, und knüpfte stattdessen an die 

europäische Moderne an. (WIDMAN 1997) 

(II- 37) (grifos do autor) [B-XXV-243] 

“Raramente um romance de tal autonomia 

poderia ter sido o início de uma obra de 

vida literária como Perto do coração 

selvagem. Em 1944, quando saiu o livro, 

sua autora, Clarice Lispector (1925-1977), 

tinha apenas 19 anos; ela o escrevera com 

17. A estreia de Lispector rompeu 

radicalmente com o realismo tradicional, 

que naquela época dominava a literatura 

brasileira, e ligou-se, ao invés disso, à 

modernidade europeia.” (WIDMAN 1997) 

(grifos do autor) 

Essa declaração reverberante de sua filiação à modernidade europeia também será 

sublinhada pela Suhrkamp, assim que a editora lança no mercado livreiro a tradução 

deste romance de Clarice. Segue o texto da orelha desta sua primeira edição em alemão 

– Nahe dem wilden Herzen (1981): 

Im Jahre 1944 erschien in Brasilien der Roman 

‚Nahe dem wilden Herzen‘, der in mehrfacher 

Hinsicht ganz und gar ungewöhnlich war: der 

Erstling einer Neunzehnjährigen, geschrieben 

in einer bis dahin in der brasilianischen Prosa 

unbekannten Sprache, in einer Zeit, da sich 

andere Romanciers von Rang noch in 

realistischer Erzählmanier mit den sozialen 

Problemen im Nordosten ihres Landes 

auseinandersetzten. Die Kritik nahm den 

Roman mit größter Anerkennung auf. Clarice 

“No ano de 1944, saiu no Brasil o 

romance Perto do coração selvagem, que 

em vários aspectos foi bastante incomum: 

a estreia de uma autora de 19 anos, escrita 

em uma língua até então desconhecida na 

prosa brasileira, em um tempo, em que 

outros romancistas de renome, ainda 

presos à mania realista de narrar, 

ocupavam-se de problemas sociais no 

nordeste do seu país. A crítica recebeu o 

romance com enorme reconhecimento. 
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Lispector, Verfasserin mehrerer Romane und 

hervorragender Kurzgeschichten, gehört seit 

langem zu den großen Namen der modernen 

brasilianischen Literatur. Sie starb 1977. [A-

VIII-165] 

Clarice Lispector, autora de diversos 

romances e excelentes histórias curtas, 

pertence há muito aos grandes nomes da 

literatura brasileira moderna. Ela morreu 

em 1977.” 

Como se vê, é de conhecimento comum da crítica lispectoriana que Perto do coração 

selvagem marca uma ruptura com o enredo factual e com a descrição realista do espaço, 

substituída por uma entrega ao fluxo de consciência; dentre outros aspectos. Consoante 

Rosenbaum (2002): 

A trama é feita de erupções e rupturas, cujo único centro é a busca do 

mistério intocável: o ser, a existência, a própria identidade [...]. O 

romance parece apontar para uma nova concepção de sujeito, não 

mais identificado com uma racionalidade que se acredita soberana, 

mas sim descentrado da consciência e aberto ao mundo imprevisível e 

ilimitado do inconsciente (31). 

Daí provém, é sabido, a reiterada filiação de Lispector a Woolf e Joyce. Por ser esta a 

sua primeira obra, seu nível de inovação no panorama das letras nacionais parece ter 

sido ainda mais impactante – haja vista as opiniões reunidas acima. Prova dessa 

repercussão tão positiva são os dois concursos que venceu nos dois anos posteriores à 

sua estreia: O Concurso de Melhor Romance de 1943, realizado pelo Jornal Folha 

Carioca e o Prêmio Melhor Romance de 1944, concedido pela Fundação Graça Aranha.  

Quanto ao famigerado cotejo com os dois autores anglo-saxônicos, manifesta-se Lind 

(1966):  

Man findet diese Hochachtung verständlicher, 

wenn man sich das Uebermaß an Folklore 

und Provinzialliteratur in Erinnerung ruft, 

das an die Namen Amado, Lins do Rego oder 

Verissimo geknüpft ist. Nach so viel 

Sozialkritik und Milieubeschreibung mußte 

ein Ermüdungszustand eintreten, der einer um 

Gesellschaftsprobleme unbekümmerten Kunst 

Chancen gab. In der Tat sehen Clarice 

Lispectors Bücher gänzlich von Folklore ab. 

Die Tochter russischer Emigranten schildert 

weder die Elendsviertel von Recife noch 

Pioniertaten im Urwald. Sie kreist um ihr 

“Tanto mais compreensível é essa estima, 

quando se traz à memória o exagero em 

folclore e em literatura provincial, que está 

ligado aos nomes de Amado, Lins do Rego 

ou Veríssimo. Depois de tanta crítica 

social e descrição do meio precisou surgir 

um estado de desgaste que deu chance a 

uma arte despreocupada com os problemas 

sociais. De fato, os livros de Clarice 

Lispector passam totalmente ao largo do 

folclore. A filha de imigrantes russos não 

descreve nem um espaço de miséria do 

Recife e nem acontecimentos pioneiros na 
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eigenes Ich; sie spricht ihre individuellen 

Empfindungen rückhaltlos aus, und eben diese 

„existentielle“ Einstellung ist es wohl, die in 

der brasilianischen Literatur seit längerem 

fehlte und um ihres Seltenheitswertes willen 

von der Kritik hoch gerühmt wird. (LIND 

1966) [B-VI-214] 

floresta tropical. Ela gira em torno de seu 

próprio Eu; ela fala de suas sensações 

individuais sem reservas, e exatamente 

essa orientação ‘existencial’ era o que há 

muito faltava na literatura brasileira e pelo 

seu valor de raridade é altamente louvada 

pela crítica”. (LIND 1966) 

Percebe-se na declaração bem fundamentada de Lind, que menciona pontualmente – 

diferente de certa vertente da crítica que apenas ecoa opiniões comparatistas em relação 

à Lispector – os autores que faziam parte da assim chamada “ficção regionalista”, o 

quão rumorosos e extraordinários foram a inovação e o distanciamento da denúncia 

social e do regionalismo na obra de Clarice Lispector, desde sua estreia.  

Entretanto, apesar de toda essa inovação no panorama nacional e filiação a escritores 

consagrados, uma questão parece não ter sido suficientemente esclarecida: seria tão 

somente esse desvio do regionalismo e da denúncia social na literatura brasileira que 

teria corroborado a acalorada recepção da obra de Clarice Lispector em diversas outras 

partes do mundo? Não funcionariam todos esses aspectos como partes de um todo que 

fizesse sua obra universal “em si mesma”, e assim, tão lida, comentada e divulgada na 

Alemanha? E, por extensão, qual seria o principal e mais reiterado aspecto dessa 

recepção naquele país? É o que se irá demonstrar a seguir. 

3.5 Linguagem hermética cingida por deslinde metafísico 

Vimos anteriormente que Clarice Lispector surge no panorama da literatura brasileira 

causando enorme comoção na crítica dos anos de 1940. Seus textos parecem compor-se 

de um âmago raro, imperscrutável, o que parece ser a causa suscitadora das inúmeras 

vertentes críticas que procuram desvendar os mistérios de sua obra. Consoante Bosi 

(2006), “os analistas à caça de estruturas não deixarão tão cedo em paz os textos 

complexos e abstratos de Clarice Lispector que parecem às vezes escritos adrede para 

provocar esse gênero de deleitação crítica” (452). “Complexo e abstrato” são dois 

termos que, também à crítica alemã, funcionam como o pressuposto precípuo para as 

elucubrações em torno da obra da romancista brasileira. 

Sua linguagem “em permanente estado de exceção” e o viés metafísico/filosófico de 
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seus temas foram sublinhados desde sua estreia com Der Apfel im Dunkeln (1964): 

Gewissenhaft, in schematischer Ordnung wird 

die Menschwerdung von Phase zu Phase 

aufgebaut, fortschreitend zur neuen Geburt 

des Ich, des „Helden“, zur Erinnerung, zum 

Eingeständnis seiner Schuld, zum religiösen 

Erlebnis (er „erfand in seinem Schmerz 

Gott“), zur All-Liebe und Entpersönlichung, 

bis er nahe daran ist, den „Apfel im 

Dunkeln“ zu greifen – in intuitiver Erkenntnis 

das Ganze des Seins zu erfassen. [...] Die 

Lektüre wäre schwerlich durchzuhalten, wenn 

wir von solchen wortreichen Aufblähungen 

nicht immer wieder weitergelockt würden 

durch den Übergang zu sinnfälligem 

Erzählen, durch Einzelheiten, in denen die 

imaginative Sensibilität der Poetin sich frei 

macht. (HENZE 1964) [B-VII-215] 

“Escrupulosamente, em ordem 

esquemática, o tornar-se homem é 

construído fase a fase, progressivamente ao 

novo nascimento do Eu, do ‘herói’, à 

memória, à admissão da sua culpa, à 

vivência religiosa (ele ‘inventou Deus na 

sua dor’), ao todo-amor e à 

despersonalização, até que ele esteja perto 

de agarrar a ‘maçã no escuro’ – de se 

apoderar da totalidade do ser em 

compreensão intuitiva. [...] A leitura seria 

penosa se, de tais distensões prolixas, não 

fossemos reiteradamente atraídos pela 

transição à narrativa óbvia, por trechos nos 

quais a sensibilidade imaginativa da 

poetisa faz-se livre.” (HENZE 1964) 

A dimensão filosófica que logra a ficção de Lispector, que tange a reconstrução do “Eu” 

e a experiência religiosa, torna a leitura “penosa”. É cabível notar que Henze refere-se a 

esta dificuldade na leitura após mencionar uma descrição do romance que trata da 

subjetividade e objetividade de uma vaca.  

A linguagem hermética, tão estudada pela crítica brasileira, exerce um papel crucial em 

A maçã no escuro. A busca que procura refazer o “Eu”, mencionada por Henze, é 

inextrincavelmente permeada – e apenas alcançada – pela linguagem. Gurgel (2001) 

elege este romance em sua dissertação de mestrado como ponto de partida para 

demonstrar na obra de Lispector uma linguagem que lhe é própria, distinta da 

linguagem comum. Nuances deste aspecto também são notadas pelos comentadores 

alemães, ainda que por meio da tradução:  

Die Sprache erscheint bildkräftig, sie spiegelt 

Klarheit vor. Und trotzdem bleiben Motive 

und Reaktionen unerklärlich paradox, mögen 

sie auch fortwährend „gedeutet“ werden. Die 

einfachsten Lebensäußerungen – Hunger, 

Durst, körperliche Erschöpfung – sind 

magisch überhöht. Das Innere Brasiliens wird 

zum mythischen Raum, ohne daß der Leser 

“A linguagem é plástica, simula clareza. E 

apesar disso, motivos e reações 

permanecem inexplicavelmente parado-

xais, embora possam ser continuamente 

‘interpretados’. As mais simples 

manifestações de vida – fome, sede, 

exaustão física – são magicamente 

infladas. O interior do Brasil torna-se um 
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erraten kann, was ihn eigentlich dazu macht. 

Er spürt nur, daß er den Boden unter den 

Füßen verliert, stößt auf den Satz: „Seine 

Gedanken waren gewissermaßen absichtlich 

rätselhaft“ und ist versucht, genau das der 

Autorin zu unterschieben. Vielleicht, denkt er, 

sich zur Ordnung rufend, sollte man das 

Ganze als reine Poesie aufnehmen. Das 

nächste der kurzen Kapitel überzeugt ihn vom 

Gegenteil: er hat zweifellos zielbewußte Prosa 

vor sich, auf Ideen gerichtet – auch wenn der 

Wortzauber sich zuweilen lyrisch 

verselbständigt. Die irritierende Scheinlogik, 

die etwas von methodischem Wahnsinn hat, ist 

nicht absurd, sie ist theosophisch. Clarice 

Lispector, [...] in ihrer Heimat bereits als 

Dichterin anerkannt, ist eine Mystikerin. Man 

hat die Wahl, sie der fernöstlichen 

Geheimlehre oder dem christlichen 

Existentialismus zuzuordnen. [...] Es geht um 

die „Wiederherstellung der Welt“. [...] der 

Anfang zum Ich: jetzt widersteht auch der 

Logos nicht mehr, die Autorin hat ihren Leser 

bezwungen. (ROHDE 1965:151-2) [B-III-

210/11] 

espaço mítico, sem que o leitor possa 

adivinhar o que realmente o faz assim. Ele 

sente apenas que perde o chão sob os pés, 

tromba na frase ‘Seus pensamentos eram 

de certo modo deliberadamente 

enigmáticos’ e é tentado a imputar 

exatamente isso à autora. Talvez, pensa 

ele, chamando-se à ordem, dever-se-ia 

tomar o texto como poesia pura. O 

próximo dos capítulos curtos convence-o 

do contrário: sem dúvida, ele tem diante de 

si prosa intencional, direcionada a ideias – 

mesmo que o feitiço da palavra às vezes 

torne-se lírico por si mesmo.  A irritante 

lógica aparente, que tem algo de loucura 

metódica, não é absurda, é teosófica. 

Clarice Lispector, [...] já reconhecida como 

escritora em sua pátria, é uma mística. 

Tem-se a escolha de agregá-la aos 

ensinamentos secretos do extremo oriente 

ou ao existencialismo cristão. Trata-se da 

‘recriação do mundo’ [...] o começo para o 

eu: agora o Logos também não resiste, a 

autora subjugou o seu leitor.” (ROHDE 

1965) 

Inebriado pela linguagem que “simula clareza”, o leitor “perde o chão” e então acredita 

que deva tomar o texto da “mística” como “poesia pura”
63

. A descrição que cunha o 

metafísico na obra, bem como o poder sedutor e ritualístico de sua linguagem que 

transita entre a poesia e a prosa “direcionada às ideias” tornam claro o alcance e o livre 

trânsito da obra de Lispector entre as mais variadas categorizações “do extremo oriente 

ao existencialismo cristão”. Tais afirmações, por seu turno, reverberam o problema da 

categorização da obra da escritora, sempre insuficiente, truncada. Clarice tornou-se um 

mito no Brasil e essa sua indevassável personalidade, à qual por vezes aludem estes 

paratextos – “a mística” que “subjugou o leitor” –, bem como aquilo que se lê em sua 

última biografia, cujo autor americano sugere “sua aura de mistério” que “escapa a toda 

descrição” (MOSER 2011:13), são traços que também foram difundidos no exterior e, 

                                                           
63

 Esta característica de poesia incrustada na prosa foi minuciosamente estudada por Lenilde LIMA (2008), 

em sua dissertação de mestrado: Um batear poético na obra de Clarice Lispector. A maçã no escuro é 

parte do corpus utilizado para comprovar este aspecto.  
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mais especificamente e concernente a este estudo, na Alemanha.  

Em Proben und Berichte (1964) apresenta-se esta obra de estreia de Clarice 

enfatizando-se, do mesmo modo, sua dimensão filosófica: 

Die Handlung, soweit sie nach außen hin 

sichtbar wird, ist einfach, schnell erzählt. [...] 

Ein Kriminalroman also? Im gewissen Sinne 

ja, jedenfalls soweit dies die Spannung betrifft. 

Es ist eine Spannung, die von äußeren 

Tatbeständen immer wieder abgleitet, nach 

innen sich richtet und dadurch nur gesteigert 

wird. Denn die nach außen hin sichtbar 

werdende, beinahe linear verlaufende 

Handlung wird immer wieder durchkreuzt, 

verzögert, unterbrochen durch Selbst-

gespräche, Reflexionen, Spiegelungen, in 

denen Abgründe aufgerissen, Grenzsituationen 

menschlicher Existenz sichtbar werden. Allein 

der Umstand, daß Martin, der Mörder, durch 

seine Flucht in eine Isoliertheit 

hineingetrieben wird, die er schließlich nur 

noch ertragen kann, indem er in eine andere, 

neue Form der Existenz hineintaucht, gibt dem 

Roman das Gewicht der philosophischen, der 

psychologischen Betrachtungs- und Erzähl-

weise. [...] Die Spannung, die von der Sprache 

selbst ausgeht, ihre Spannkraft, ihre Elastizität 

wird – das sagte ich schon – durch dieses 

fortgesetzte Projizieren nach innen hin auf eine 

besondere Weise gesteigert. (H.C. 1964) [B-I-

207/8] 

“o enredo, até onde ele se faz visível 

para fora, é narrado de forma simples, 

breve. [...] Um romance policial 

portanto? Em certo sentido sim, pelo 

menos no que diz respeito à tensão. É 

uma tensão que reiteradamente 

prescinde de fatos exteriores, que se 

volta para dentro e com isso apenas se 

intensifica. Pois o enredo que se faz 

visível para fora, que transcorre quase 

linearmente, é reiteradamente cruzado, 

delongado, interrompido por solilóquios, 

reflexões, miragens, nos quais abismos 

são abertos, e situações limite da 

existência humana tornam-se visíveis. O 

simples fato de que Martim, o assassino, 

através da sua fuga é impelido a um 

isolamento, o qual ele por fim só pode 

suportar imerso em outra e nova forma 

de existência, dá ao romance o peso do 

modo filosófico, psicológico, de 

observar e de narrar. [...] A tensão que 

se origina da própria linguagem, sua 

expansibilidade, sua elasticidade é  – eu 

já disse isso –  acentuada de um modo 

especial por este progressivo projetar 

para dentro” (H.C. 1964) 

Depreende-se deste excerto uma apreciação que sugere ser a linguagem de Lispector a 

grande personagem, reinando soberana no romance, já que o enredo, praticamente nulo, 

é constantemente interrompido pelas reflexões e solilóquios de Martim que, por sua vez 

– com o auxílio e por intermédio deste poder transformador da linguagem –, busca 

refazer-se enquanto homem. Esta tensão estabelecida pela linguagem incute ao romance, 

portanto, o seu “modo filosófico, psicológico, de observar e de narrar”.  

Ainda sob esta ótica, em texto que comenta a segunda edição desta tradução, desta vez 

pela Bibliothek Suhrkamp (1983), estes aspectos são novamente colocados em evidência: 
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Die Schwebezustände der Gefühle, die 

minutiös eingefangenen Denk- und 

Sprachregungen zwischen den drei Gestalten, 

immer an der unfesten Grenzlinie zwischen 

Bewußtem und Unbewußtem entlang, machen 

den Inhalt des Romans aus. Vom Standpunkt 

allgegenwärtigen Erzählens schildert Clarice 

Lispector feinste Spannungen und Antriebe, 

Assoziationen, Erinnerungen, psychische 

Zwischentöne, innere Monologe und tastende 

Sprechversuche nach außen, Annäherung und 

Abstoßung des Mannes und der beiden 

Frauen untereinander. [...] Clarice Lispector 

breitet all dies mit außerordentlicher 

sprachlicher Intensität aus – eine 

Seelenstudie, die nicht gleichgültig läßt. 

Landschaften, Gebirge [...] – alles verknüpft 

sich mittels eines fast lyrischen Idioms zu 

einem weitläufigen Beziehungsnetz, in dessen 

Mitte der zerstörte Held sich bewegt wie ein 

seiner selbst kaum mächtiger Kranker. 

(BRODE 1984: 26) [B-XIV-229] 

“Os estados suspensos dos sentimentos, as 

sensações de pensamento e linguagem 

minuciosamente capturadas entre as três 

personagens, sempre ao longo da fronteira 

tênue entre consciente e inconsciente, 

compõem o conteúdo do romance. Do 

ponto de vista da narrativa onipresente, 

Clarice Lispector descreve as mais finas 

tensões e pulsões, associações, lembranças, 

nuances psicológicas, monólogos internos 

e tentativas de discurso que tateiam para 

fora, aproximação e repulsa do homem e 

de ambas as mulheres entre si. [...] Clarice 

Lispector difunde tudo isso com 

extraordinária intensidade linguística – um 

estudo da alma que não deixa [o leitor] 

indiferente. Paisagens, serras [...] – tudo se 

une por meio de um idioma quase lírico a 

uma ampla rede de relações, em cujo 

centro o herói arruinado movimenta-se 

como um doente quase sem poder sobre 

si.” (BRODE 1984: 26) 

O aspecto psicológico, “a fronteira tênue entre o consciente e o inconsciente”, já 

bastante acentuado pela crítica, ganha uma nova atribuição neste texto de Brode: “um 

estudo da alma que não deixa [o leitor] indiferente”.  Novamente, o texto de Lispector é 

elevado à categoria de tratado filosófico e/ou psicanalítico. A constatação de seu 

“idioma lírico” de “extraordinária intensidade linguística” repercute na apreciação de 

outro texto, que o associa à falta de enredo do romance: 

Bildhaft, sinnlich, mit üppigster Metaphorik 

arbeitet Clarice Lispector die von den 

dreien kaum noch ertragenen 

Spannungszustände heraus, vorzugsweise in 

inneren Monologen ohne jede Handlung. 

(NEIDHART 1984) [B-XIII-228] 

“Pictórica, sensorial, com o mais exuberante 

metaforismo Clarice Lispector elabora os 

estados de tensão quase não mais suportados 

pelos três [personagens do romance], de 

preferência em monólogos internos sem 

qualquer enredo.” (NEIDHART 1984) 

O peritexto editorial da primeira edição (Claassen, 1964) parece ser o ponto de partida 

para a ênfase na ausência de ação na trama:  

Die karge Handlung, die sich im Verlaufe des 

Buches erst nach und nach wie ein Mosaik 

ergänzt, umschließt ein dichtes inneres 

“O enredo estéril, que no decorrer do livro 

se completa apenas gradualmente como 

um mosaico, encerra um acontecimento 
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Geschehen, das sich folgerichtig fast 

ausschließlich im inneren Monolog vollzieht. 

Es ist die Auseinandersetzung Martims mit 

seinem Leben, der Versuch, es schrittweise 

wiederaufzubauen, ihm einen Sinn zu geben, 

„damit es die Größe eines Schicksals 

annimmt“. [A-II-161] 

interior denso que, consequentemente, se 

consuma quase completamente em um 

monólogo interno. É o embate de Martim 

com sua vida, a tentativa de reconstruí-la 

passo a passo, de lhe conferir um sentido 

‘para que ela assuma a dimensão de um 

destino’.” 

Os responsáveis por esta edição, ao estampar um mosaico em preto e branco na sua capa 

e contracapa (atribuído a Heiner Böttger), reiteram a sugestão da analogia do enredo 

“estéril” – sem cor – da trama “que se completa apenas gradualmente como um 

mosaico”. Desta feita, funcionam o texto verbal e o imagético como elementos que, em 

conjunto, reforçam a imagem metafórica que a editora almeja transmitir ao seu público.  

A segunda versão da obra, como se viu, foi publicada na coleção Bibliothek Suhrkamp, 

cujo propósito é consagrar a obra do escritor que dela faz parte. O texto presente nas 

orelhas do livro é resumido da edição da Claassen, com a substituição de alguns poucos 

vocábulos e orações. O significativo nesta primeira edição de Der Apfel im Dunkeln da 

editora Suhrkamp é o trecho disposto na quarta capa:  

Solange sie unter dem Vorbau saß, sich mit 

den Sternen beschäftigte und die bebende 

Dürre der Nacht zu durchdringen versuchte, 

war sie noch mächtig, denn sie arbeitete, 

arbeitete kühl und berechnend. Aber sobald 

sie sich schlafen legte, begann das Elend. 

[A-XVIII-173] 

“Enquanto ela estava sentada embaixo da 

sacada, ocupando-se com as estrelas e 

tentando penetrar na trêmula aridez da noite, 

ainda estava senhora de suas forças, já que 

trabalhava, trabalhava fria e calculadamente. 

Mas assim que ela deitou para dormir, 

começou a desdita.”  

O trecho sugere uma analogia ao título da obra, pois a personagem descrita – pelas 

características duras e pragmáticas, certamente Vitória – na “trêmula aridez da noite” 

remete-nos à maçã, que também está no escuro. A atmosfera de mistério e o tom 

cabalístico almejado neste paratexto ratificam a opinião que define Clarice como uma 

“mística”. 

Na versão de bolso desta obra lançada quatorze anos depois (1997) pela Suhrkamp 

Taschenbuch, o texto de quarta capa, ao apresentar o enredo resumido a partir da edição 

anterior, também chama atenção pelo tom do último parágrafo: 

Clarice Lispector entführt uns in 

Zwischenwelten der Wahrnehmung, ihr 

“Clarice Lispector rapta-nos para os 

intermúndios da percepção, sua visão de 
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Weltblick ist zugleich traumhaft und bis in 

geahnte Tiefen dringend – auf „jene 

unsichere Art, wie man im Dunkeln nach 

einem Apfel greift, ohne daß er fällt“. [A-

LVIII-205] 

mundo é ao mesmo tempo onírica e penetra 

iminente até profundezas imagináveis – de 

‘uma maneira insegura, como se tenta apanhar 

uma maçã no escuro sem que ela caia’.” 

A referência à obra aqui é menos hermética – para usar um termo caro à crítica 

clariceana – e mais direta, possivelmente por se tratar de uma edição de bolso que, em 

contraponto à edição mais intelectualizada da Bibliothek Suhrkamp, normalmente 

consagra certo nível de popularização da obra. 

Realizada em 1966, a tradução de Curt Meyer-Clason dos contos de Laços de família 

(1960) foi reunida sob o título Die Nachahmung der Rose, o que faz da editora Claassen, 

com seus dois volumes publicados, a pioneira na tradução das obras de Clarice 

Lispector em língua alemã. O peritexto desta edição já atentava para algumas das 

características clariceanas – já brevemente vistas nos excertos acima – que iriam se 

reproduzir laboriosamente em seus paratextos posteriores: predomínio na ação interior, 

imagens inusitadas, dentre outras. Nesse peritexto, lê-se: 

Ihr gemeisames Thema ist der „entscheidende 

Augenblick“, der Augenblick der Wahrheit, 

wo Liebe, Haß, Angst, Einsamkeit sich so 

leidenschaftlich und unmittelbar offenbaren, 

daß sie jede gewohnte Form menschlicher 

Beziehungen zu sprengen drohen. In solchen 

Augenblicken entdecken die Gestalten Clarice 

Lispectors ihr eigenes Ich, die Möglichkeit 

und zugleich ihre Unfähigkeit, sich selbst zu 

verwirklichen. Vor ihren Begierden und 

Träumen, Hoffnungen und Enttäuschungen 

flüchten sie sich in ihren Alltag: sie 

„beschwichtigen das Leben, damit es nicht 

explodiert“. Diese Situationen, die in allen 

Erzählungen der Autorin eine starke innere 

Handlung auslösen, entstehen nicht durch 

große äußere Ereignisse. Oft ist es eine eher 

komische Begebenheit, durch die alles „fremd 

und groß wird“, oder eine zufällige, eher 

harmlose Erfahrung, die es plötzlich 

unmöglich macht, die Dinge säuberlich 

auseinanderzuhalten. Die Genauigkeit, mit 

“Seu tema comum é o ‘momento decisivo’, 

o momento da verdade, onde amor, ódio, 

medo, solidão revelam-se tão apaixonada e 

imediatamente que ameaçam explodir cada 

forma usual das relações humanas. Em tais 

instantes as personagens de Clarice 

Lispector descobrem seu próprio Eu, a 

possibilidade e, ao mesmo tempo, sua 

inaptidão de realizarem-se a si mesmas. De 

seus desejos e sonhos, esperanças e 

decepções elas fogem para seu cotidiano: 

elas ‘aplacam a vida para que ela não se 

exploda’. Essas situações, que em todos os 

contos da autora desencadeiam uma forte 

ação interior, não nascem por intermédio 

de grandes acontecimentos exteriores. 

Frequentemente é, antes, um incidente 

estranho, através do qual tudo ‘se torna 

estranho e grande’, ou uma experiência 

acidental, inofensiva mesmo, que de 

repente torna impossível distinguir 

claramente as coisas. A exatidão com que 
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der Clarice Lispector die inneren Vorgänge 

seziert, die Besessenheit, mit der sie sich in 

ihre Gestalten versetzt, drückt sich in kühnen 

Bildern und überraschenden Assoziationen 

aus. Sie geben den Erzählungen ihren 

eigentümlichen Reiz, der verstärkt wird durch 

den Blick der Autorin für das Groteske, durch 

ihren schwarzen Humor. [A-V-163] 

Clarice Lispector disseca os fenômenos 

interiores, a possessão com a qual ela se 

coloca no lugar de seus personagens, se 

expressa em imagens ousadas e 

associações surpreendentes. Elas dão aos 

contos seu estímulo singular, que é 

reforçado pelo olhar da autora para o 

grotesco, pelo seu humor negro.” 

As apreciações da crítica sobre a escrita enfeitiçadora de Clarice, “a possessão com qual 

ela se coloca no lugar de seus personagens” revelam-se ainda contidas no caso da 

Claassen. No artigo de Karl Krolow para o Süddeutsche Zeitung (17.11.1966), de título 

homônimo ao da obra que ele comenta – Die Nachahmung der Rose –, elas ganham 

nuances mais incisivas: 

„Die Nachahmung der Rose” [...] 

Geschichten einer bis zur äußersten Labilität 

der Wahrnehmung gehenden Differenziertheit 

des Erlebens und die Erlebnisse Reflektierens. 

Die Erzählkunst dieser Frau ist von 

exotischer Kompliziertheit. Eine zuweilen 

treibhaus-artige Bild- und Assoziationskraft 

durchbricht immer wieder den Fluß des 

Erzählens, das meist geringer äußerer 

Anlässe bedarf, um in Gang zu kommen. Das 

wirkt impulsiv, ist aber doch Ausdruck 

literarischer Übung. So spontan, bis zur 

Explosion unmittelbar die Prosa von Clarice 

Lispector erscheint, so überlegt, ja 

„organisiert“ wirkt im einzelnen ihr 

Geschichtenerzählen, das die Außen- und  

Innenwelt derart virtuos zueinander in 

Beziehung zu setzen versteht, beides in den 

Erfahrungen und Träumen ihrer 

Alltagsmenschen ineinander übergehen läßt. 

Psychologisches Raffinement kommt hinzu. 

Die Verästelungen seelischer Regungen 

werden hier mit großer Sensitivität 

aufgezeichnet. Das Momentane einer 

derartigen Regung ist es, was die Autorin 

interessant [macht] und was, in dem sie es 

festhält, den Leser fasziniert. [...] Ein 

gebrochener Perspektivismus verhilft Clarice 

“‘A imitação da rosa’ [...] histórias de uma 

diferenciação do vivenciar e das 

experiências do refletir que vai à extrema 

labilidade da percepção. A arte de narrar 

dessa senhora é de exótica complexidade. 

Uma força pictórica e associativa, por 

vezes semelhante a uma estufa, interrompe 

reiteradamente o fluxo da narrativa, que 

geralmente requer mínimos 

acontecimentos exteriores, para entrar em 

funcionamento. Isso parece impulsivo, 

mas é sim expressão de exercício literário. 

Por mais espontânea, até o ponto de 

explodir, que a prosa de Clarice possa 

parecer, mais ponderada, ‘organizada’ 

mesmo parece sua forma de narrar uma 

história, que sabe relacionar entre si, de 

forma tão virtuosa, o mundo interior e o 

exterior, os dois se interpenetrando nas 

experiências e sonhos de suas pessoas 

cotidianas. Acrescenta-se um refinamento 

psicológico. A ramificação de impulsos 

anímicos é registrada aqui com grande 

sensitividade. O momentâneo de um 

semelhante sentimento é o que [torna] a 

autora interessante e é no que ela se 

prende e fascina o leitor. [...] Um 

perspectivismo rompido ajuda Clarice 
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Lispector zu einer eigentümlich bezaubernden 

(und der Leser gelegentlich benommen 

machenden) Wirkung. Man spürt eine 

Besessenheit, eine Verhexung, die am Werke 

ist, eine hypnotische Kraft, die sich überträgt, 

die von den Gestalten ihrer Geschichten 

einwirkt auf denjenigen, der ihnen lesend 

begegnet. (KROLOW 1966) [B-V-213] 

Lispector a alcançar um efeito 

peculiarmente enfeitiçador (e que 

eventualmente perturba o leitor). Sente-se 

uma possessão, uma bruxaria em ação, 

uma força hipnótica, que se transfere, que 

das personagens de suas histórias age 

sobre aqueles que as encontram durante a 

leitura.” (KROLOW 1966) 

A interpretação de Krolow tange diversos elementos caros à recepção da escritora 

brasileira. Ao descrever de modo agudo as sensações mais tácitas, buscando através da 

escrita o âmago do ser e, com isso, rompendo a linearidade em todas as instâncias 

narrativas, a estilística textual clariceana engendra, para certa vertente da crítica – 

incomodada diante da impossibilidade de categorizar a sua obra –, uma leitura que vê 

neste propalado misticismo hipnotizador, no “perspectivismo rompido” que alcança 

“um efeito peculiarmente enfeitiçador” e “que eventualmente perturba o leitor”, a 

tentativa de resposta ou solução para o indevassável mistério em torno do fenômeno 

Clarice.  

Sobre sua “possessão”, “bruxaria” e “força hipnótica”, representativo também é o artigo 

de Georg Rudolf Lind, em que o título, Stille Manien einer Victoria regia: Die 

Erzählkunst der Brasilianerin Clarice Lispector [“Manias silenciosas de uma vitória-

régia: a arte de narrar da brasileira Clarice Lispector”], ao comparar a escritora com 

uma planta nativa da América do Sul – grande, de flores solitárias, brancas –, sugere 

metaforicamente a peculiaridade e obstinação da busca da escritora, que a reserva um 

lugar de exceção na literatura brasileira: 

[...] ihre Prosa stößt immer wieder in die 

Nähe der Poesie vor. Die Brasilianerin 

blickt auf die Alltagswelt, als nehme sie ihre 

Vorgänge von einem anderen Planeten aus 

wahr. Sie durchschaut sozusagen den 

Mechanismus des Lebens und spürt den 

geheimen, schwer erkennbaren Vorgängen 

nach, die unter seiner Oberfläche vor sich 

gehen. Die Rätsel dieser Welt treffen auf 

eine maßlos gesteigerte Sensibilität. Dieser 

Begegnung entsprechen sonderbare, aber 

oft faszinierende Sätze [...] Die Handlung 

gewinnt an Leben dank den extravaganten 

“[...] sua prosa avança repetidamente à 

proximidade da poesia. A brasileira olha 

para o mundo cotidiano, como se percebesse 

os fenômenos a partir de outro planeta. Ela 

vê através, por assim dizer, do mecanismo da 

vida e perscruta os fenômenos secretos e 

dificilmente reconhecíveis, que se 

desenvolvem por debaixo de sua superfície. 

Os enigmas deste mundo deparam com uma 

sensibilidade incomensuravelmente 

intensificada. A este encontro correspondem 

frases estranhas, mas frequentemente 

fascinantes [...]. O enredo ganha vida graças 
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Reaktionen der Erzählerin auf die Dinge 

ihrer Umwelt. Ihre Sensibilität ist so stark, 

daß alle Eindrücke sie schmerzen und einen 

verhaltenen Ekel am Leben auslösen. Die 

Verfeinerung ihrer Erzählkünste basiert auf 

einer morbiden Lust am Ausgefallenen, 

Ungewöhnlichen. „Die Zersetzung war tief, 

parfümiert.“ Ein solcher Satz kennzeichnet 

die Eigenart der Lispector.  Sie ist eine 

Victoria regia der brasilianischen Literatur. 

Als hätten sich alle psychologischen 

Feinheiten Dostojewiskis in der Tochter der 

Emigranten versammelt, dokumentieren ihre 

Erzählungen den Empfindungsreichtum 

einer schwierigen Frau. Nie hakt sie sich an 

belanglosen Einzelheiten fest; sie steuert 

zielbewußt auf sinnbildhaltige 

Zustandsbilder hin, die Aufschlüsse über 

das menschliche Leben in seiner Gesamtheit 

zu geben versprechen. Besonders fesseln sie 

die Nahtstellen, an denen mitten im Alltag 

Krisen aufbrechen. [...] Clarice Lispector ist 

ohne Zweifel eine begabte Erzählerin, deren 

ausschweifende Frauenträume uns in ihren 

besten Seiten ergreifen und bereichern; 

ihren anspruchsvollen Tiefsinn hingegen 

und den Dauerkurs ins Wolkige, übertrieben 

Subjektive empfinden wir als Beschränkung 

ihrer Erzählkunst. (LIND 1966) [B-VI-214] 

às extravagantes reações da narradora às 

coisas do seu ambiente. Sua sensibilidade é 

tão forte, que todas as impressões a afetam 

de modo pungente e desencadeiam um nojo 

contido pela vida. O requinte de suas artes 

narrativas baseia-se em um desejo mórbido 

pelo extravagante, pelo incomum. ‘A 

decomposição era profunda, perfumada’. Tal 

frase caracteriza a singularidade de 

Lispector. Ela é uma vitória-régia da 

literatura brasileira. Como se tivessem 

reunido todas as sutilezas psicológicas de 

Dostoievski na filha dos emigrantes, seus 

contos documentam o reino das sensações de 

uma mulher difícil. Ela nunca se prende a 

unidades irrelevantes; ela mira a atenção 

para imagens estáticas de conteúdo 

simbólico, que prometem dar 

esclarecimentos sobre a da vida humana em 

sua totalidade. Especialmente cativam-na as 

coseduras, nas quais rebentam crises no meio 

da rotina. [...] Clarice Lispector é sem dúvida 

uma narradora talentosa, cujos divagantes 

sonhos femininos nos capturam e dominam 

em seus melhores momentos; sua exigente 

profundidade, em contrapartida, e o curso 

contínuo rumo ao nebuloso, ao 

exageradamente subjetivo, nós os sentimos 

como uma limitação da sua arte de narrar.” 

(LIND 1966) 

A recrudescência dos comentários acerca de sua linguagem incomum, densa, que 

“avança repetidamente à proximidade com a poesia”, a partir de uma perspectiva “de 

outro planeta” que observa os fenômenos através de uma “sensibilidade 

incomensuravelmente intensificada” parece reverberar – conscientemente ou não – o 

ponto de vista de um amigo de Clarice, o escritor e psiquiatra Hélio Pelegrino. Sobre a 

personalidade da escritora, ele afirma: 

Para ela se abriam as portas da percepção, de modo a transformar-se o 

mundo num espetáculo de vertiginosa complexidade, profundidade e 

vigor. Clarice via demais, e o sofrimento lhe brotava da crispação de 

suas retinas expostas às agulhas de luz que saltam do coração 

selvagem da vida. [...] Vidente e visionária, Clarice era fustigada – 
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crucificada – pelo excesso de estímulos, conscientes e inconscientes, 

que tinha de domar (Apud GOTLIB, 2009: 23). 

Com o exemplo da frase do conto “Amor”: “a decomposição era profunda, perfumada” 

– utilizado para demonstrar a singularidade de Lispector – Lind tangerá brevemente um 

tema caro aos estudiosos da obra clariceana: aquilo que Benedito Nunes definiu por 

experiência da náusea, ao analisar – do ponto de vista sartreano – dentre outras obras, 

também este conto presente em Laços de Família (1960). Para ele, a náusea “é a forma 

emocional violenta da angústia, que arrebata o corpo, manifestando-se por uma reação 

orgânica definida.” (NUNES 2009: 93) (grifo do autor). 

Em uma leitura atenta do artigo de Lind (1966) – cuja argumentação penetrante, sem 

dúvida, desperta a curiosidade dos leitores para a obra de Clarice – nota-se que suas 

apreciações estão essencialmente pautadas por este conto de Lispector em específico. 

Dentre as considerações mais abrangentes, chama atenção, por um lado, o hermetismo 

da escritora que, dificultando a leitura, faz o leitor crer que a limitação intelectiva na 

interação com a obra estaria na sua arte de narrar; por outro, o trecho: “Como se 

tivessem reunido todas as sutilezas psicológicas de Dostoievski” – comparação com o 

exímio escritor russo que já havia sido vista em Brode (1984) na segunda subdivisão 

deste capítulo (p.99). 

Outra opinião conspícua na composição da imagem da autora na Alemanha, que a 

observa primeiramente na sua língua de origem e posteriormente torna-a acessível ao 

leitor de língua alemã, é a de Curt Meyer-Clason, o primeiro tradutor de Clarice 

Lispector naquele país. Seu parecer, um posfácio em Die Nachahmung der Rose (1982) 

da Bibliothek Suhrkamp, possivelmente dirige-se a um leitor não mais potencial, mas 

efetivo, visto sua colocação ao final da obra. Já comentado em alguns trechos deste 

estudo, o texto biobibliográfico de Meyer-Clason sobre Clarice também sublinhará os 

aspectos vistos neste tópico, como o foco da escritora no mundo interior das suas 

personagens, a quebra do enredo factual, bem como sua tendência ao metafísico. 

Alle Geschichten der Clarice Lispector 

finden in der Vorstellungswelt ihrer 

Personen statt. Was zählt, ist die innere 

Geographie, die die äußere Wirklichkeit 

begleitende geheimnisvolle Wirklichkeit. Der 

Autorin geht es um die Bewußtwerdung, um 

“Todas as histórias de Clarice Lispector 

acontecem no mundo imaginário dos seus 

personagens. O que conta é a geografia 

interna, a realidade misteriosa que 

acompanha a realidade exterior. Para a 

autora trata-se de um tornar-se consciente, 
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den Punkt, an dem wir ganz persönlicher 

Erfahrung innewerden, durch einen Schock, 

durch Selbstzweifel. Plötzlich erzittert die 

dann trügerisch ruhige, spröde Oberfläche 

des Erzählflusses von der jähen Erleuchtung 

eines Satzes. Was macht Freiheit, das 

‚Geheimnis Freiheit‘ aus? Wie kann der 

Graben zwischen Wörtern und Gefühlen 

überbrückt werden? Wie können wir besitzen 

ohne Besitz zu werden? Wie geht man mit der 

Einsamkeit um, und was sind die Grenzen 

von Liebe-Geben und Liebe-Nehmen? So 

fragen ihre Geschichten. Die allwissende 

Erzählerin mischt vier Stilarten: Erzählter 

Monolog, innerer Monolog, interne Analyse, 

direkte Rede. Damit veranschaulicht sie den 

Gegensatz zwischen Anpassung und 

Verlangen nach Grenzüberschreitung, 

zwischen äußerem Zwang und dem Versuch 

innerer Befreiung, zwischen den zu 

Gedanken verdichteten Gefühlen und den 

Konventionen des äußeren, des häuslichen 

Lebens. Mit anderen Worten: Clarice 

Lispector schildert existentielle Krisen, die 

zu verschiedenen Ergebnissen führen [...]. 

Passion, Pathos ist für Clarice keine 

Gegebenheit, sondern Projekt, mühselige 

Eroberung. Mystisches Erlebnis, jähe 

Erkenntnis einer Wahrheit, die das Ich von 

alltäglichen Illusionen befreit und einem 

neuen Sinn der Wirklichkeit anvertraut, der 

Sprung aus dem Psyschologischen ins 

Metaphysische. [...] Technik besaß sie keine; 

ihr Schreiben war eine Ehe zwischen dem 

Prälogischen und dem Überbewußten. Ihre 

Bücher entstanden gleichsam traumhaft. 

Inhalt und Form sind für Clarice Lispector 

eins, ihr Stil ist ihre Persönlichkeit, der Satz 

fließt fertig aufs Papier: „Ich nähe von 

innen.“ (MEYER-CLASON, 1982: 226-237) 

[B-VIII-216/221] 

do ponto, no qual nos compreendemos uma 

experiência absolutamente pessoal, através 

de um choque, através de dúvida de si. De 

repente estremece a superfície então 

ilusoriamente tranquila, frágil do fluxo 

narrativo pela iluminação repentina de uma 

frase. Em que consiste a liberdade, o 

‘segredo liberdade’? Como pode ser 

transposto o fosso entre as palavras e os 

sentimentos? Como podemos possuir sem 

nos tornarmos posse? Como se lida com a 

solidão, e quais são os limites do dar-amor e 

do tomar-amor? Assim perguntam as suas 

histórias. A narradora onisciente mistura 

quatro tipos de estilo: monólogo narrado, 

monólogo interior, análise interior e 

discurso direto. Com isso ela deixa claro o 

contraste entre acomodação e desejo de 

transgressão, entre coerção externa e 

tentativa de libertação interior, entre os 

sentimentos condensados em pensamentos e 

as convenções da vida exterior, doméstica. 

Em outras palavras: Clarice Lispector 

descreve crises existenciais, que conduzem 

a diferentes resultados [...]. Paixão, pathos 

não são para Clarice algo dado, mas sim 

projeto, conquista árdua. Experiência 

mística, repentino reconhecimento de uma 

verdade que liberta o Eu das ilusões 

cotidianas e confia um novo sentido à 

realidade, o salto do psicológico ao 

metafísico. [...] Ela não possuía técnica 

alguma; seu escrever era um casamento 

entre o pré-lógico e o supra consciente. 

Seus livros surgiram como que a partir de 

um sonho. Conteúdo e forma são para 

Clarice Lispector uma única coisa, seu 

estilo é sua personalidade, a frase flui 

pronta para o papel: ‘Eu coso de dentro para 

fora’.” (MEYER-CLASON, 1982: 226-237) 

A força moduladora que Curt Meyer-Clason exerce na recepção alemã de Clarice é 

iniludível. O tradutor e escritor alemão, que além de Lispector, tornou acessível aos 
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leitores germânicos os mais significativos autores da América Latina – entre eles, 

Machado de Assis, Guimarães Rosa, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez – foi 

considerado pelo Süddeutsche Zeitung, quando da notícia de seu falecimento em janeiro 

do ano passado, como “um dos autores mais importantes do presente”
64

. Desse ponto de 

vista, é pertinente relembrar o conceito de patronagem de Lefevere (1992), que, dentre 

outras especificidades, procura traçar a complexa estrutura de poder que funciona por 

detrás de uma publicação, entre uma editora (patrona) e seus agentes (reescritores), por 

exemplo. No caso presente, no modo como se pode entender a interação da tradução, 

atribuída a um eminente reescritor, com a cultura em que ela é difundida.  

Assim, divulgado através de um posfácio da consagrada editora Suhrkamp, o texto de 

Meyer-Clason, que resume – em tom poético, deleitável e atraente – as principais 

temáticas da obra de Clarice, é um exemplo cabal deste poder manipulador da literatura 

e reverbera proficuamente o bojo do caudal crítico clariceano: a preocupação em 

desvendar a dimensão filosófica de sua obra. O curioso é que, ao modo desta mesma 

crítica, por vezes tendente ao biografismo, as apreciações do tradutor reforçam a 

imagem de Clarice como mística, que “não tendo técnica alguma”, lograva uma escrita 

emblemática, secular. Sua obra só poderia mesmo, então, ser predominantemente 

categorizada pelos articulistas alemães – in saecula saeculorum – como irresoluta, 

indevassável, metafísica, existencialista. 

Atuando a partir do nível mais alto na escala da manipulação literária, a editora 

Suhrkamp, ao anunciar em um release a obra Aqua Viva (1994), onde consta um excerto 

do artigo de Nierich (1993), promove um eco deste posfácio de Meyer-Clason:  

Clarice Lispector lesen ist kein leichtes 

Unterfangen. Ihr Werk gleicht einem 

Labyrinth der Seele, das den Leser als einen 

anderen entläßt. Jedes Buch von ihr ist die 

berühmte ‚Axt für das gefrorene Meer in uns‘, 

und wer sich einmal auf ihre handlungslosen 

inneren Monologe eingelassen hat, wird auf 

die Freiräume ihres Denkens nicht mehr 

verzichten können. [B-XXXIII-251] 

“Ler Clarice Lispector não é um 

empreendimento fácil. Sua obra 

assemelha-se a um labirinto da alma, que 

libera o leitor em outro. Cada livro seu é o 

célebre ‘machado para o mar congelado 

em nós’ e quem uma vez se permitiu aos 

seus monólogos internos sem enredo, não 

conseguirá mais abandonar os espaços 

livres do pensamento dela.” 

O texto de Lispector aviaria, então, uma espécie de abdução, seduzindo o leitor a 

                                                           
64
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desvendar, em catarse, o seu lado mais íntimo e recôndito.  

Semelhantes ao tom quase profético deste trecho de Nierich são as apreciações de Aqua 

Viva no Die Zeit (já parcialmente vistas aqui, p.83-5), onde líamos a atribuição a este 

romance de “bíblia da literatura feminina” por Radisch (1995). Notamos que os 

comentários entusiásticos desta autora, em outros trechos de seu mesmo texto, não se 

circunscrevem a este enquadramento:  

Zum ersten Mal gibt es eine deutsche 

Übersetzung dieser 1973 verfaßten Bibel der 

weiblichen Literatur – eher ein Dokument als 

ein Buch, ein beinahe schon historischer Text, 

die ferne Stimme einer Toten, die wie auf 

alten Schallplatten ein wenig blechern und 

geisterhaft zu uns herüberschallt. 

Unvorstellbar, heute so zu schreiben, so 

ekstatisch, im höchsten, im permanenten 

Ausnahmezustand, unter ständigem Gezirpe 

und Gerassel der allerergreifendsten und 

allergrößten Worte. [...] „Aqua Viva“ ist ein 

Tagebuch oder ein langer Brief an einen 

Unbekannten, halb poetologisches Manifest, 

halb Seelenbeichte. Eine Frau, offenbar eine 

Malerin, schreibt [...]. Ihr Thema ist der 

Augenblick, in dem und über den sie schreibt 

und der ihr das einzig Bedeutende auf der 

Welt ist. Im Augenblick, zwischen zwei 

Atemzügen, glaubt sie sich dem stummen 

„Kern der Welt“ ganz nah. „Bebende 

Ausdruckslosigkeit“ ist ihr höchtes Ziel, weil 

es dem Schweigen der Götter und dem Atmen 

der Tiere gleichkommt. Der Rest ist 

zivilisatorisches Dekor. [...] Der Rest ist 

Lüge. Wer solcherart nur an der nackten 

Wahrheit interessiert ist, dem geht bald der 

Gesprächsstoff aus. [...] „Aqua Viva“ ist das 

progammatischste und düsterste Buch von 

Clarice Lispector, in dem, nach romantischer 

Manier, Poesie und Poetologie, Dichtung und 

Philosophie dasselbe sind –  Literatur auf der 

Suche nach einer unzugänglichen Wahrheit 

und im Stil wahrer Unzugänglichkeit. [...] das 

Buch wirkt heute –  nicht anders als die 

“Pela primeira vez há uma tradução alemã 

desta bíblia da literatura feminina escrita 

em 1973 – antes um documento do que um 

livro, um texto já quase histórico, a voz 

distante de uma morta, que como em 

velhos discos de vinil, ressoa um pouco 

metálica e fantasmagórica para o lado de 

cá, onde estamos. Inimaginável escrever 

assim hoje, tão extaticamente, no mais alto 

e permanente estado de exceção, sob 

constante estridulação e crepitação das 

mais pungentes e preciosas palavras. [...] 

‘Água Viva’ é um diário ou uma longa 

carta a um desconhecido, metade manifesto 

poetológico, metade confissão da alma. 

Uma mulher, pelo visto uma pintora, 

escreve [...]. Seu tema é o instante, no qual 

e sobre o qual ela escreve e que é para ela a 

única coisa significativa no mundo. No 

instante entre duas respirações, ela acredita 

estar muito perto do silencioso ‘âmago do 

mundo’. ‘Inexpressividade trêmula’ é o seu 

mais alto objetivo, pois ela corresponde ao 

calar-se dos deuses e ao respirar dos 

animais. O resto é decoração civilizatória. 

[...] O resto é mentira. Quem estiver 

interessado de tal modo apenas na verdade 

nua logo perde o teor da conversa. [...] 

‘Água Viva’ é o livro mais programático e 

sombrio de Clarice Lispector, no qual, à 

maneira romântica, poesia e poetologia, 

criação poética e filosofia são a mesma 

coisa – literatura à procura de uma verdade 

inacessível e em estilo de verdadeira 

inacessibilidade [...], o livro tem hoje – não 
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feministische Literaturtheorie, die es beflügelt 

hat – merkwürdig entrückt. Seine Botschaft ist 

radikal, sein Gestus liturgisch, allein uns fehlt 

der Glaube. Man blättert in diesem 

fiebernden Bekenntnis wie in einem 

historischen Atlas, verliert sich in den 

flammenden Aufsätzen über die ‚écriture 

féminine‘ wie in einem brisanten Stapel aller 

Akten. (RADISCH 1995) [B-XXXVII-255/6] 

diferente da teoria literária feminista, que 

lhe conferiu asas – efeito estranhamente 

arrebatador. Sua mensagem é radical, seu 

gesto, litúrgico, só que nos falta a fé. 

Folheia-se esta confissão febril como um 

atlas histórico, perde-se nos capítulos 

flamejantes sobre a ‘écriture féminine’ 

como em um depósito brisante de todos os 

autos.” (RADISCH 1995) 

A interpretação de Radisch oscila entre entusiástica e crítica – mistura que certamente 

suscita a atenção e o fascínio do leitor. Por um lado, nota-se sua tendência em reservar a 

esta obra um não-lugar, isto é, o texto clariceano parece atingir aqui seu cume em 

termos da busca da origem do mundo, da palavra, do pré-reflexivo, sendo tão 

indevassável e inclassificável que soa como a voz “fantasmagórica” de um morto, numa 

linguagem “em permanente estado de exceção” que como num “gesto litúrgico” nos faz 

perder a fé; além de mencionar o engavetamento feminino já tão repisado. Por outro, ao 

referir-se à obra como “manifesto poetológico” remete à sua abrangência de 

experimento verbal – a escrita move-se compondo ideias inconstantes que vem e voltam, 

como uma água viva em progressiva mutação. 

Essa linguagem fragmentária, que quebra com os princípios da linearidade do discurso 

comum, levando a crer que o caminho, a travessia – ou a “inexpressividade trêmula” – 

são mais importantes do que a descrição do fato, também foi notada por Spielmann: 

Lispector erzählt von der Faszination der 

Sinne und der Wahrnehmung, vor allem aber 

philosophiert sie: Selbstverständlich und 

scheinbar ziellos, respektlos und auf den 

ersten Blick naiv wird mit „Meister“-Ideen, 

Vorstellungen vom Leben, Schreiben, Malen, 

von der Musik, Liebe und vom Tod 

umgegangen [...]. Die breite Streuung der 

Andeutungen auf philosophische Reden 

verweist darauf, daß es weniger um eine 

ernstzunehmende Suche nach Sinn, Erkenntnis 

und Identität geht. Zentrale Fragen der 

Philosophie westlicher Tradition – existen-

zielles Drama, Identitätsproblematik, Masken-

spiel, Verwandlung des Subjekts –  dienen als 

Bezugsrahmen, um eine eigene und eigen-

“Lispector narra a fascinação dos sentidos 

e da percepção, mas sobretudo ela filosofa: 

evidente e aparentemente sem objetivo, 

sem respeito e à primeira vista 

ingenuamente são tratadas ideias-

‘mestras’,  representações da vida, do 

escrever, do pintar, da música, do amor e 

da morte [...]. A ampla disseminação das 

alusões a discursos filosóficos indica que 

se trata menos de uma busca a ser levada a 

sério pelo sentido, conhecimento e 

identidade. Questões fundamentais da 

filosofia da tradição ocidental –  drama 

existencial, problemática da identidade,  

jogo de máscaras, metamorfose do sujeito 

– servem como sistema de referência para 
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willige Rede hervorquellen und fließen zu 

lassen. Darauf spielt schon der Titel an, der 

mit „Lebendiges Wasser“, „Fruchtwasser“, 

„Medusa“ oder „Springflut“ (im Plural) zu 

übersetzen wäre. (SPIELMANN 1994) [B-

XXXVI-254] 

deixar jorrar e fluir um discurso próprio e 

obstinado.  A isto já alude o título, que  

poderia ser traduzido como “água viva”, 

‘água fértil’, ‘medusa’, ou ‘maré alta’(no 

plural)”. (SPIELMANN 1994) 

Para Spielmann, o viés e as alusões filosóficas que cunham a obra seriam tão somente 

um ponto de referência da escritora que quer apenas deixar fluir esse seu discurso 

“próprio e obstinado”, criando – embora sem intenção – a sua própria filosofia. Vê-se 

também a alusão a um certo aspecto fronteiriço do texto, sempre situado no limite: da 

palavra, do tema, da narrativa etc.  

Conforme mencionamos, o conteúdo dos textos se repete em releases diferentes. Este 

meio textual ora comenta a obra já disponível no mercado, ora anuncia uma publicação 

próxima. Desse modo, tomamos como exemplo um trecho do mais completo deles 

sobre Aqua Viva – provavelmente o primeiro, por ser anterior à publicação da obra – a 

fim de demonstrar como essas apreciações vistas acima são resumidas, ainda que 

indiretamente. Percebe-se a diferença do tom da linguagem devido à natureza mais 

concisa e facilitadora deste tipo de texto, buscando um nível menor de abstração e 

referência linguística, já que se destina não só à crítica, mas também ao leitor, leigo ou 

especializado: 

‚Agua Viva‘, lebendiges Wasser, ist unter 

anderem die Bezeichnung für die Quallenart 

Meduse, und die Bewegung dieses Textes 

gleicht der einer Meduse im Wasser. Der Text 

schwimmt, mit präzisen Bewegungen, hin und 

her, fließt zwischen den zentralen Punkten im 

Denken der Autorin vor und zurück: Was ist 

Leben? Existenz? Liebe? Sprache? 

Schreiben? Tod? Die Erzählung (wenn man 

diese ‚ficção‘ Erzählung nennen kann) weist 

wenig Handlung auf, ist nicht nacherzählbar, 

zieht den Leser jedoch immer mehr in die 

Gedankenwelt Lispectors hinein. [B-XXXII-

250] 

“Água Viva, água que vive, é, dentre 

outras, a designação para a medusa água-

viva, e o movimento deste texto 

assemelha-se ao de uma medusa na água. 

O texto nada, com movimentos precisos, 

pra lá e pra cá, indo e voltando entre os 

pontos centrais do pensamento da autora: o 

que é vida? Existência? Amor? 

Linguagem? Escrever? Morte? O conto 

(caso se possa chamar esta ficção de conto) 

apresenta pouca ação, não é recontável, 

mas traz o leitor cada vez mais para dentro 

do mundo dos pensamentos de Lispector.” 

Por ter sido lançada na Bibliothek Suhrkamp, a obra traz também na quarta-capa um 

trecho de proposta sintética, impactante. Neste caso, o excerto foi retirado literalmente 
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do texto da tradução e sua colocação – sua reescrita – em tal espaço físico do livro 

sugere/reitera seu aspecto filosófico, abstrato: 

Jedes Ding hat einen Augenblick, in dem es 

ist. Ich will dieses ‚Ist‘ des Dinges in Besitz 

nehmen. [A-LIII-199] 

“Cada coisa tem um instante em que ela é. 

Eu quero apossar-me do É da coisa.” 

Outro título que, apesar de não ser um monólogo, também chamou a atenção da crítica 

alemã, novamente representada por Spielmann, pela inovação e pelo tratamento das 

questões filosóficas foi Wo warst du in der Nacht: 

Die Titelgeschichte kreist um ein androgynes 

Wesen. Hinzu treten Improvisationen eines 

ekstatischen Jazz. Diese Experimentier-

freudigkeit ist für die brasilianische Autorin 

charakteristisch. [...] Wir begegnen einer 

Stimme, die philosophiert über Tod, 

Schweigen, Musik (Bach, Vivaldi, Händel), 

Malerei. Entscheidend ist die Form von 

Zwiegesprächen. Wir finden hier eine 

„Sprache der Liebe“ wie sie Roland Barthes 

analysiert hat. (SPIELMANN 1997) [B-XL-

259] 

“A história do título circula em torno de 

um ser andrógino. Acrescentam-se 

improvisações de um jazz extasiante. Essa 

alegria em experimentar é característica da 

autora brasileira. [...] Deparamo-nos com 

uma voz que filosofa sobre morte, silêncio, 

música (Bach, Vivaldi, Händel), pintura. 

Decisiva é a forma de diálogos. Nós 

encontramos aqui uma “língua do amor” 

conforme a analisou Roland Barthes
65

.” 

(SPIELMANN 1997) 

Ao mencionar o conto homônimo que trata deste ser andrógino e o paralelo com a 

música e a pintura, bem como a forma dos diálogos, Spielmann sugere o grau de 

inovação e ecletismo presente na obra, o que certamente promove a curiosidade de um 

variado grupo de leitores do Der Tagesspiegel, jornal de grande circulação na Alemanha.  

Em texto da revista Suhrkamp, publicado no mesmo ano em que a tradução surgiu no 

mercado livreiro, lê-se:  

Erstmals 1974 veröffentlicht, liest sich dieser 

späte Erzählband Clarice Lispectors (1920-

1977), Repräsentantin der brasilianischen 

Moderne, wie die schamlose Umsetzung ihres 

literarischen Credos. Unvermittelt stellt die 

Autorin hier Natürliches dem 

Übernaturlichen gegenüber, läßt Dingliches 

gleichwertig neben Metaphysischem stehen, 

behandelt radikal Konkretes genauso wie 

“Publicado primeiramente em 1974, lê-se 

este volume tardio de contos de Clarice 

Lispector (1920-1977), representante da 

modernidade brasileira, como a 

despudorada transposição de seu credo 

literário. Sem rodeios a autora confronta 

aqui o natural e o sobrenatural, coloca o 

real em pé de igualdade com o metafísico, 

trata o radicalmente concreto do mesmo 

                                                           
65

 Para um aprofundamento dos postulados de Barthes em Água Viva cf. Matos (1999) e Corrêa (2006).  
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immateriell Abstraktes und gerät dabei an 

die Grenze des Sagbaren. Ganz nebenbei 

entmystifiziert sie in ihren Geschichten den 

Prozeß des Schreibens und banalisiert 

ungeniert den ehrwürdigen Status des 

Schriftstellerseins. [B-XXXIX-258] 

modo como o imaterialmente abstrato e 

avança com isso aos limites do dizível. 

Além disso, ainda, ela desmistifica nas suas 

histórias o processo de escrever e banaliza 

desenvolta o venerável status do ser 

escritor.” 

Assim como vimos na crítica de Água Viva, Clarice Lispector irá novamente trabalhar 

com pares opostos, indo parar, com seu livre trânsito entre temas banais, insólitos e 

filosóficos, “nos limites do dizível”. Interessante notar que, segundo este paratexto, a 

escritora romperia com o seu próprio “credo literário”, logrando também, assim, mais 

uma inovação, neste caso em sua própria literatura. Apesar de breve, este trecho alude a 

alguns dos principais temas do conjunto da obra de Lispector. Consoante Rosenbaum 

(2002): 

Para a autora de um estilo tão problematizador da linguagem e da vida, 

a grande e principal questão sempre foi a do narrar. Como dizer o 

impossível de dizer sem sucumbir ao silêncio, ao vazio, a terrível 

atração do nada em que o escritor submerge à procura da palavra? O 

dificultoso ato de narrar num mundo que perdeu as coordenadas 

conhecidas é o caminho por onde Clarice se aventura (90). 

Na quarta-capa desta obra, a “frase-referência” da Bibliothek Suhrkamp – também 

literalmente extraída do texto traduzido, mais especificamente do conto Da komme ich 

hin (“É pra lá que eu vou”) – ilustra, metaforicamente, o buscar renitente e laborioso 

neste mundo tacanho ao qual se refere Rosenbaum: 

Jenseits des Ohrs gibt es einen Ton, am 

äußersten Ende des Blickes einen 

Gesichtspunkt, an den Fingerspitzen einen 

Gegenstand – da komme ich hin. [A-LV-202] 

“Para além do ouvido existe um som, à 

extremidade do olhar um aspecto, às 

pontas dos dedos um objeto – é para lá que 

eu vou.” 

Outra obra, símbolo cabal da busca do “de dentro” da existência, é A paixão segundo 

G.H., Die Passion nach G.H., cuja primeira edição (1984) foi promovida pela Lilith 

Verlag (a editora feminista); a segunda, pela Suhrkamp Taschenbuch (1990). O 

processo simbólico de subjetivação atinge aqui sua forma mais perficiente, neste que é o 

primeiro romance de Clarice escrito em primeira pessoa. Em resenha publicada uma 

secção denominada “Lateinamerika”, atenta-se para este aspecto “incomum” da obra: 

Es braucht sehr viel Kraft und “Precisa-se de muitíssima força e 
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Durchhaltevermögen, um sich auf Lispectors 

„Die Passion nach G.H.“  einzulassen. Wir 

haben es hier nicht mit einem gewöhnlichen 

Roman zu tun, sondern mit einer komplizierten 

Art der Seins-Analyse. „Die Trennung seiner 

selbst als grosse Offenbarung seiner selbst.“ Die 

Hand, die einen während der Lektüre hält, ist 

eine grosse Hilfe, um über fast unüberwindbare 

Passagen hinweg zu kommen. Das Buch hat 

wenig Handlung und doch sehr viel Inhalt. G.H., 

die Erzählerin, tötet eine Schabe und beobachtet 

das ekelerregende Hervorquellen der Eingeweide 

aus diesem Organismus. Und so spuckt sie sich 

selber aus, ohne jemals das Gefühl zu erreichen, 

ihre ganze Seele ausgespuckt zu haben. Das Buch 

eignet sich sehr gut zum Meditieren. [B-XXIII-

241] 

resistência para imiscuir-se em “A paixão 

segundo G.H.” de Lispector. Não temos 

aqui um romance comum, mas sim uma 

complexa maneira de análise do eu. “A 

separação de si mesmo como grande 

revelação de si mesmo”. A mão, que 

segura o leitor durante a leitura, é uma 

grande ajuda para transpor passagens 

quase instransponíveis. O livro tem pouca 

ação, porém muitíssimo conteúdo. G.H., a 

narradora, mata uma barata e observa o 

brotar nauseante das vísceras desse 

organismo. E assim ela cospe a si mesma, 

sem jamais alcançar o sentimento de ter 

cuspido sua alma por inteiro. O livro é 

muito apropriado para a meditação.” 

Não obstante a última frase soar quase como uma recomendação de um livro de 

autoajuda – “apropriado para meditação” –, destoando do restante do texto, a 

apresentação do romance propõe uma síntese analítica relativamente fiel, que remete de 

modo simplificado a alguns dos temas principais da obra. Nota-se também a 

reverberação da caracterização das obras de Lispector como tendo “pouca ação”, bem 

como a sugestão do viés psicológico e a experiência mística do romance, cuja narradora, 

“segurando a mão do leitor” ajuda-o a “transpor passagens quase intransponíveis”.  

Em relativa consonância a este texto, ainda que de análise mais aguda, é o trecho de um 

artigo de Waldman (2004). Sobre este Leitmotiv mencionado acima – o defrontar-se 

com o outro: a barata – a pesquisadora afirma:  

É radical, no romance A paixão segundo G.H., a transgressão da 

autora porque, além de pôr na boca a barata, um animal impuro, ela 

deslocará para esse inseto ínfimo e impuro a imagem de Deus, 

fazendo que o pequeno e o finito contenham o infinito, que o impuro 

possa conter a pureza, e os fios que vinculam o pequeno e o grande 

confluam na comunhão do neutro, matéria comum a todos os seres, 

representada na massa pastosa da barata esmagada (252). 

Neste artigo, Waldman estuda as relações judaicas na obra de Clarice Lispector, usando 

como exemplo, em especial, dois romances: A paixão segundo G.H. e A hora da estrela, 

ambos traduzidos ao alemão. Verifica-se aí uma outra especificidade  possível no 
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empreendimento tradutório da escritora brasileira na Alemanha: o interesse pelo tema 

do Judaísmo. Nesse sentido, a tradutora Sarita Brandt comenta o porquê de Lispector 

não ter se tornado propriamente um best-seller: “O tema que poderia ter interessado na 

Alemanha era o Judaísmo, mas ele está implícito [...]. Só os amantes de literatura 

gostam [...] a literatura dela é muito complexa” [C-II-283/5] 

No release da editora Suhrkamp – cujo texto se repete integralmente na segunda página 

do seu volume bolso –, além do olhar para a dimensão mística e filosófico-metafísica, 

destaca-se também a linguagem do romance: 

G.H.: Das sind die Initialen auf ihrem 

Lederkoffer. G.H., das ist die Ich-Erzählerin 

dieses Romans, oder das, was die anderen 

in ihr sehen, auch das, was sie selbst bisher 

in sich sah. Nach einer gerade beendeten 

Beziehung jedoch, und im Bewußtsein 

wiedergewonnener Freiheit, stößt sie an die 

Grenzen dieser Freiheit, und ihre Fragen 

münden in die eine, die jenseits von Zeit und 

Raum zu ergründen sucht: „Wer bin 

ich?“ „Ich suche, ich suche. Ich versuche zu 

verstehen“, so beginnt das Abenteuer ihres 

Monologs, der mit bildhaft-sinnlicher 

Sprache in die Zwischenwelten der 

Wahrnehmung führt. Die Erzählerin erfindet 

Sprache und damit Leben, um die Realität 

zu besitzen: „Wenn ich das Wort nicht 

erzwinge, wird die Stummheit für immer 

über mir zusammenschlagen.“ [B-XXII-

240; A-XLVI-196] 

“G.H.: Essas são as iniciais na sua mala de 

couro. G.H., esta é narradora em primeira 

pessoa deste romance, ou aquilo, que os 

outros veem nela, aquilo também que ela via 

em si mesma até então. Entretanto depois de 

uma relação recém-terminada, e em 

consciência da liberdade novamente 

conquistada, tropeça nos limites dessa 

liberdade, e suas perguntas desembocam em 

uma, que procura sondar para além do tempo 

e do espaço: ‘Quem sou eu?’ ‘Estou 

procurando, estou procurando. Estou 

tentando entender’, assim começa a aventura 

do seu monólogo, que com sua linguagem 

pictórica-sensorial conduz aos intermúndios 

da percepção. A narradora inventa 

linguagem e com isso vida, a fim de se 

apropriar da realidade: “se eu não forçar a 

palavra, a mudez me engolfará para sempre.” 

É cabível refletirmos sobre como esta apresentação da obra, elaborada pela editora e 

disposta diretamente no espaço físico do livro, no seu peritexto, trabalha na composição 

de uma imagem, uma “pré-opinião” que o leitor de Clarice na Alemanha irá elaborar. 

Neste caso, repetir-se-á muito daquilo que foi comentado sobre sua obra no Brasil desde 

sua estreia: sua linguagem hermética, seu viés metafísico etc. Ademais, nota-se ainda a 

insistência de marcar um tema feminino, que neste caso concorre, apresenta e/ou integra 

estes aspectos mais penetrantes da obra: “depois de uma relação recém-terminada, e em 

consciência da liberdade novamente conquistada”. Com esta descrição, que acreditamos 

não representar a problemática central d’A paixão segundo G.H., a editora busca 
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despertar o interesse de grande parte das mulheres, que correspondem, como vimos, ao 

grupo majoritário de leitores/consumidores de romance naquele país. 

 O texto presente na quarta capa desta edição de bolso da Suhrkamp traz também um 

trecho literal da obra. Verifica-se que a escolha do excerto contribui para a reverberação 

do tom profundamente abstrato, filosófico, misterioso e místico do romance: 

So geschah es, daß ich meine ersten Schritte 

im Nichts tat. Meine ersten zögernden Schritte 

in Richtung Leben, und dabei mein Leben 

verlassend. Ich setzte den Fuß in die Luft und 

betrat das Paradies oder die Hölle: den 

Mittelpunkt. [A-XLIII-193] 

“Foi assim que fui dando meus primeiros 

passos no nada. Meus primeiros passos 

hesitantes em direção à Vida, e 

abandonando a minha vida. O pé pisou no 

ar, e entrei no paraíso ou no inferno: no 

núcleo.” 

Encerrando a descrição sobre as considerações em torno deste romance, um parecer de 

enorme influência não poderia deixar de ser mencionado: o de Hélène Cixous. Diz a 

teórica francesa no ensaio publicado na Literatur Konkret: 

Eine Frau und eine Schabe: das sind die 

Protagonisten von “Die Passion nach G.H.”, 

in dem die Schrift, das heißt die Leidenschaft, 

von der Wand eines Dienstbotenzimmers 

ausgeht. Dort stößt sie auf das andere: eine 

Schabe. Und sie schreitet voran. Seite um Seite 

in der gleichen, regelmäßigen Gangart, bis hin 

zur letzten Offenbarung. Jede Seite hat die 

Fülle eines Buches. Jedes Kapitel ist eine zu 

erforschende und zu überwindende Erde. Jeder 

Schritt entfernt das „Ich“ von seinem Ich. G.H. 

stößt auf eine Schabe, aber es wird keine 

großartige „Verwandlung“ geben. Für G.H. ist 

das Tier... sie selbst. Sie, G.H., ein Stück 

Leben, erschreckend, abstoßend, 

bewundernswert in ihrem Widerstand gegen 

den Tod. Von diesem Körper, dem sie den Tod 

zuzufügen wagt, fordert sie gewaltsam das 

Geheimnis des Lebendigen: das der 

vormenschlichen Materie, die nicht stirbt. Was 

ist das Leben, der Tod? Wenn nicht eine 

Erfindung unseres Kopfes? Das 

vormenschliche Leben kennt den Tod nicht. Es 

besteht über den Panzer hinaus, über alle 

Panzer (auch die der Sprache) hinaus bis hin 

“Uma mulher e uma barata: essas são as 

protagonistas de ‘A paixão segundo 

G.H.’, no qual a escrita, quer dizer a 

paixão, parte da parede de um quarto de 

empregada. Lá ela depara com o outro: 

uma barata. E ela avança. Página por 

página no mesmo andamento regular, até 

a última revelação. Cada página tem a 

plenitude de um livro. Cada capítulo é 

uma terra a ser explorada e transposta. 

Cada passo distancia o ‘Eu’ do seu Eu. 

G.H. depara-se com uma barata, mas não 

acontecerá nenhuma ‘metamorfose’ 

grandiosa. Para G.H. o animal é... ela 

mesma. Ela, G.H., um pedaço de vida, 

assustadora, repugnante, admirável em 

sua resistência à morte. Deste corpo, ao 

qual ela ousa infligir a morte, ela exige 

com violência o segredo do que vive; o da 

matéria pré-humana, que não morre. O 

que é a vida, a morte, senão uma invenção 

da nossa cabeça? A vida pré-humana não 

conhece a morte. Subsiste para além da 

couraça, para além de todas as couraças 

(também as da língua) até à matéria 
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zur unbegrenzten, neutralen, unpersönlichen 

Materie. Nein, ich habe euch nichts erzählt. 

Man muß ihr nachgehen, bei ihrem Aufstieg in 

die Tiefe. Wer Clarice Lispector begegnet ist, 

fühlt sich von da an beschützt. Jemand, der uns 

nie mehr verläßt, der sich nie aufdrängt, der 

nicht predigt, jemand, der in unsere Asche 

bläst und die Flamme immer wieder zum Leben 

bringt. (CIXOUS 1987/88) [B-XLIV-264/5] 

ilimitada, neutra, impessoal. Não, eu não 

contei nada a vocês. Deve-se segui-la, na 

sua ascensão às profundezas. Quem 

encontrou Clarice Lispector, sente-se 

doravante protegido. Alguém, que nunca 

nos abandona, que nunca se impõe, que 

não prega, alguém, que sopra nossa cinza 

e traz repetidamente a chama à vida.” 

(CIXOUS 1987/88) 

Permeado de paráfrases da obra, essencialmente entusiástico e subjetivo, o texto de 

Cixous atua como um ponto crucial na divulgação da obra de Clarice na Alemanha, 

como tem se visto. A feminista refere-se aqui indiretamente a Kafka – diferentemente 

do que fora visto nos trechos iniciais desta resenha (p.97) – apenas para conotar um 

lugar canônico, pois nesta obra não acontecerá uma “Metamorfose”: o embate de G.H. 

consigo mesma, com seus próprios valores, é o que resultará do confronto com este 

“Outro”, a barata. O papel contundente da teórica francesa na composição da imagem 

da escritora brasileira na Alemanha ficará ainda mais claro quando outros trechos deste 

ensaio forem citados adiante, no que se evidenciará mais nuances da repercussão de sua 

relação “de outra ordem” com Lispector. 

 A crítica, predominantemente preocupada em deslindar este aspecto existencialista da 

obra de Lispector, por vezes não atentou devidamente para aspectos como o “social” 

nos textos clariceanos
66

. A obra por excelência que sempre foi tida como um desvio 

desta marca “alienada” de Lispector – já que, ao retratar a vida de uma pobre nordestina, 

seu viés de denúncia social torna-se explícito – é “A hora da estrela”, traduzida ao 

alemão em 1985, sob o título Die Sternstunde. A grande subjetividade que, ainda assim, 

estaria presente no romance, foi notada por Uta M. Reindl: 

Im zerbrechlichen Innenleben Macabéas steckt 

die eigentliche Handlung des Romans. Nichts 

passiert außerhalb der Subjektivität. 

Macabéas Leben endet nach der 

glückversprechenden Prophezeiung einer 

Wahrsagerin; im Taumel des Liebesgefühls 

gerät Macabéa unter ein Auto. War das die 

Sternstunde? Zurückgezogenheit  und 

Zerrissenheit – wie Macabéa sie durchlebt – 

“Na frágil vida interna de Macabéa crava-

se o verdadeiro enredo do romance. Nada 

acontece fora da subjetividade. A vida de 

Macabéa termina depois da profecia 

auspiciosa de uma cartomante; na 

vertigem do sentimento de amor Macabéa 

vai parar debaixo de um carro. Foi essa a 

hora da estrela? Isolamento e desunião – 

como Macabéa os viveu – definem 
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bestimmen auch die Biographie Clarice 

Lispectors. Nach einem Leben im Abseits und 

nach langer Krankheit starb die jüdisch-

brasilianische Autorin 1977, erst 52 Jahre alt. 

Das Spiel mit dem Realen und dem 

Fiktionalen, das Problem des Schreibens 

überhaupt, ist immer wieder zum Thema 

geworden. „Die Sternstunde“ war ihr letzter 

Roman. Zur Suche nach ihrer Identität gehörte 

es womöglich, daß die Lispector den 

empfindsamen Erzähler einmal feststellen läßt, 

die Geschichte von Macabéa könne nur ein 

Mann erzählen: „Denn eine schriftstellernde 

Frau wird leicht weinerlich und sentimental“. 

Sinnlichkeit beherrscht die Sprache, mit der 

Clarice Lispector eine absurde, 

disharmonische Welt entfaltet. (REINDL 1985) 

[B-XVII-232] 

também a biografia de Clarice Lispector. 

Depois de uma vida à parte e depois de 

uma longa doença morreu a autora judia 

brasileira em 1977, com apenas 52 anos. O 

jogo com o real e o ficcional, o problema 

de escrever, enfim, tornou-se 

repetidamente seu tema. ‘A hora da 

estrela’ foi o seu último romance. À 

procura de uma identidade fez parte, onde 

possível, que Lispector deixasse o sensível 

narrador comprovar que apenas um 

homem poderia contar a história de 

Macabéa: ‘porque escritora mulher pode 

lacrimejar piegas’. A sensorialidade 

domina a linguagem, com a qual Clarice 

Lispector desvela um mundo absurdo e 

desarmônico.” (REINDL 1985) 

Além desta questão tão reiterada da força semântica de sua linguagem, nota-se mais 

uma vez a sugestão da relação íntima entre vida e obra em Clarice, “o jogo do real com 

o ficcional” bem como a problemática do escrever, que “se tornou repetidamente seu 

tema”. 

No peritexto da obra, já a princípio publicada na insigne Suhrkamp Bibliothek, 

verificam-se semelhanças temáticas com o texto acima: 

Clarice Lispector schickt einen fiktiven 

männlichen Erzähler vor, wie um desto 

deutlicher die radikale Subjektivität zu 

enthüllen, die in dieser erzählerischen 

Annäherung an eine sprachlose Existenz liegt. 

Macabéa, [...] scheint in seiner absolut nicht zu 

poetisierenden Ärmlichkeit und Reizlosigkeit 

das schlechthin nicht Erzählenswerte. Aber die 

Autorin nähert sich dem erbarmungs-

heischenden Leben dieses Mädchens in 

vorsichtigen, schwierigen Schritten der 

Vorstellungskraft, im klaren Bewußtsein dieser 

riskanten Paradoxie des Schreibens. Eben 

dadurch entsteht ein Text von großer 

Eindringlichkeit. Man hat, die Paradoxie des 

Schreibens umkehrend, gesagt: Einen Text von 

“Clarice Lispector transfere a um 

narrador masculino fictício, a tarefa de 

desvendar com mais clareza a 

subjetividade radical, que reside nessa 

aproximação narrativa a uma existência 

muda. Macabéa, [...] parece ser, em seu 

desalinho e insipidez absolutamente não 

poetizáveis, aquilo que, por excelência 

não é narrável. Mas a autora se aproxima 

da vida implorante por misericórdia 

desta moça, em passos cautelosos e 

difíceis da imaginação, em clara 

consciência deste arriscado paradoxo do 

escrever. Justamente daí surge um texto 

de grande urgência. Disse-se, invertendo 

o paradoxo do escrever: um texto de 
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Clarice Lispector liest man nicht, man lebt ihn. 

[A-XXXIV-184] 

Clarice Lispector não se lê, se vive.” 

De acordo com o que se viu em Reindl (1985), Lispector elege como sua persona neste 

romance um narrador masculino, “porque uma escritora mulher pode lacrimejar piegas”. 

O peritexto acima – ao afirmar que essa escolha desvenda “com mais clareza a 

subjetividade radical” dessa “existência muda” – parafraseia a declaração de Clarice, 

firmando a maior aptidão do narrador masculino, que estava apenas subentendida na 

frase da escritora.  Percebe-se também, novamente, o papel grandioso da linguagem 

implicado sobretudo no uso do termo “paradoxo”: o objeto narrado, Macabéa, não 

obstante ser “absolutamente não poetizável”, “de existência muda” é trazido ao 

conhecimento do leitor através da linguagem. 

Na quarta capa, confirma-se novamente a intenção da coleção Bibliothek Suhrkamp em 

despertar o interesse do leitor expondo literalmente um excerto da obra, que aqui 

tangencia uma das principais temáticas desenvolvidas no romance: o escritor e seu 

ofício. 

In dieser Erzählung wird es um etwas sehr 

Heikles gehen: um die Erschaffung eines 

ganzen Menschen, so lebendig wie ich selbst. 

- Nehmt euch ihrer an, denn in meiner Macht 

steht es nur, sie euch zu zeigen. [A-XXXIII-

184] 

“Essa narrativa mexerá com uma coisa 

delicada: a criação de uma pessoa inteira 

que na certa está tão viva quanto eu. 

Cuidai dela porque meu poder é só mostrá-

la.” 

Essa atribuição de “cuidar” da personagem a este leitor que, ao primeiro contato com a 

obra torna-se implicado neste ato de interação, em meio a um jogo de compromissos, 

além do efeito estético que alcança na narrativa em si, é bastante profícua para fins 

editoriais, pois o leitor é chamado à ação, já que este segundo trecho do fragmento, 

apesar de sua natureza literária, revela grau mínimo de indeterminação e de “vazios 

interpretativos” (LIMA: 1979: 52), interpelando concretamente aquele que o lê, 

convocando-o a agir. A editora, certamente atenta a esta particularidade, almeja instigar 

suficientemente a curiosidade deste potencial leitor-consumidor – um pouco mais 

intelectualizado – desta coleção, de modo a fazê-lo adquirir a obra em questão. 

O peritexto de Nahe dem wilden Herzen (1981) atenta para o deveras reiterado “limite 

do dizível”, no qual Clarice esbarraria com seu campo vocabular, bem como para o 

alcance filosófico do texto: 
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Im Mittelpunkt stehen weniger äußere 

Begebenheiten als vielmehr Johannas 

Gedankengänge und Empfindungen, denen 

Clarice Lispectors expressive Sprache bis in 

die kleinsten, kaum mehr erfaßbaren 

Verästelungen nachzugehen sucht. Johanna 

erkundet in ihrem fast ereignislosen Alltag in 

langen inneren Monologen die geheimen, 

widersprüchlichen Beziehungen zu den sie 

umgebenden Gegenständen und zu den 

Menschen, mit denen sie lebt. Dabei gelangt 

die Autorin bis an die Grenze des Sagbaren. 

Es ist dies die Geschichte der inneren Revolte 

einer jungen Frau, der „Güte Übelkeit 

verursacht“, die sich nicht mit der 

vorgegebenen Welt, den fertigen Schablonen 

von Gut und Böse, Glück und Unglück 

abfinden will, sondern rebellisch und 

unbeirrbar ihre eigene Existenz zu definieren 

und damit ihre Freiheit zu finden versucht. 

[A-VIII-165] 

„Em foco estão menos incidentes externos 

e muito mais as linhas de pensamento e 

sensações de Joana, os quais a expressiva 

linguagem de Clarice Lispector tenta 

perseguir nas menores e quase  

inapreensíveis ramificações. Joana sonda, 

em seu cotidiano quase sem 

acontecimento, em longos monólogos 

interiores, as relações secretas e 

contraditórias com os objetos à sua volta e 

com as pessoas com as quais ela vive. 

Nesse processo, a autora atinge o limite do 

dizível. Essa é a história de uma revolta 

interna de uma jovem mulher, a quem ‘a 

bondade causa náusea’, que não quer 

chegar a um acordo com o mundo dado, 

com os chavões prontos do bom e do mal, 

sorte e azar, mas que, com rebeldia e 

firmeza, tenta definir sua existência e com 

isso encontrar sua liberdade.” 

Essa busca de Joana, ilustrada e verbalizada por uma linguagem “sugestiva”, repleta de 

metáforas, retratando um enredo não linear, tornaria difícil a leitura da obra: 

Es ist keine ganz leichte Lektüre, denn die 

Art etwa, in der sich der Text zwischen den 

Zeiten hin und her bewegt, fordert 

Konzentration, doch dafür entschädigen 

eindringliche Bilder und Epiphanien – 

Momente des Erkennens, die im Fluss des 

Erlebens und des Bewusstseins aufleuchten –

, die sich dank ihrer suggestiven Sprache auf 

den Leser übertragen. (WIDMANN 1997) [B-

XXV-243] 

“Não é uma leitura totalmente fácil, já que a 

maneira em torno da qual o texto vai e vem 

pelas épocas [da vida de Joana], exige 

concentração; a compensação disso são 

imagens e epifanias enfáticas – momentos 

de reconhecimento, que reluzem no fluxo da 

experiência e da consciência –, que graças à 

sua linguagem sugestiva transferem-se para 

o leitor.” (WIDMANN 1997) 

Traduzido pela editora Rowohlt da edição de 1979 de “A bela e a fera”, Die Dame und 

das Ungeheuer (1990) traz na quarta capa mais um excerto do texto de Hélène Cixous 

publicado na Literatur Konkret: 

All die widersinnigen Bewegungen der 

menschlichen Leidenschaften, die 

schmerzlichen Verschmelzungen der 

Gegensätze, die das Leben selbst ausmachen, 

“Todos os movimentos absurdos das 

paixões humanas, as dolorosas fusões dos 

opostos, que constituem a vida em si, 

medo e coragem (medo também é 
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Angst und Mut (Angst ist auch Mut), 

Wahnsinn und Weisheit (das eine ist zugleich 

das andere, wie ‚la belle‘ zugleich ‚la 

bête‘ ist), Mangel und Befriedigung, Durst ist 

Wasser... Clarice Lispector enthüllt uns alle 

Geheimnisse und reicht uns nacheinander all 

die tausend Schlüssel zur Welt. [A-XLI-191; 

B-XLIV-264/5] 

coragem), loucura e sabedoria (um é ao 

mesmo tempo o outro, como ‘a bela’ é ao 

mesmo tempo ‘a fera’), carência e 

satisfação, sede e água... Clarice Lispector 

revela-nos todos os segredos e nos põe ao 

alcance das mãos, sucessivamente, todas as 

mil chaves para o mundo.” 

A leitura fundamentalmente subjetiva e arrebatada que Cixous faz de Lispector foi 

propícia à editora, a priori, por aludir ao título da obra no trecho “‘a bela’ é ao mesmo 

tempo ‘a fera’”, que faz referência também ao texto homônimo enfeixado neste volume 

de contos. Ademais, aufere-se neste paratexto a mesma tendência abstrata e 

impressionista das apreciações anteriores. Ao mencionar as “paixões humanas”, a 

revelação de “todos os segredos” e “as mil chaves para o mundo”, os agentes desta 

edição incumbem a Clarice, por meio das palavras de Cixous, o papel de, por assim 

dizer, “psicóloga literária”, que abrange os sentimentos mais urgentes de todo ser 

humano
67

.  

Nos paratextos de Eine Lehre oder das Buch der Lust viu-se outra passagem deste texto 

da teórica francesa que seguia na mesma direção abstrata e impressionista dos 

comentários acima. Essa tendência de Cixous já fora notada por CHEREM (2003):  

A crítica de Hélène Cixous não é uma crítica tradicional: seu texto 

está embebido não só da escrita, mas também da pessoa que ela 

imagina ser Clarice [...] Hélène Cixous entra no texto de Clarice como 

num banho morno: o texto torna-se proteção e, através das palavras, 

ela encontra a mulher Clarice – essa mulher receptiva que parece 

acolhê-la a ponto de Hélène se tornar Clarice [...] Conhecer a literatura 

de Clarice foi como recuperar as supostas intensidade e alegria 

sentidas somente na vida uterina. Percebe-se uma grande identificação 

com a autora, uma vontade de ser Clarice. Não é à toa que seu ensaio 

chama-se Vivre l´orange, uma referência imediata à A maçã no escuro 

(12-13). 

Para ilustrar esse enorme entusiasmo da escritora e crítica literária francesa, 

demonstraremos a seguir ainda outros trechos deste ensaio que foi a referência para a 
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 A constatação desta tendência da coleção Rororo, da editora Rowohlt, em popularizar a obra dos 

autores publicados por ela, já havia sido atestada por Horta (2002) na sua pesquisa sobre a recepção de 

Jorge Amado na Alemanha.  



142 

 

editora Rowohlt apresentar a obra de Clarice nas quartas-capas de duas de suas três 

publicações dos livros da escritora. 

Vor zehn Jahren hat sie mir den ersten Schlag 

versetzt. Und seither bin ich ihr dankbar 

dafür. Sie fehlt demjenigen, denke ich, der sie 

nicht gelesen hat. Sie war eine ziemlich 

unglaubliche Frau. Einstein sagte, daß die 

Welt eines Tages Mühe haben wird zu 

glauben, daß ein Mensch wie Gandhi jemals 

in Fleisch und Blut auf dieser Erde geweilt 

hat. Und wir haben Mühe, aber auch Freude 

zu glauben, daß eine solche Frau mitten unter 

uns leben konnte, gestern noch, und uns doch 

so weit voraus. [...] Und dort, wo dem 

Philosophen die Luft wegbleibt, geht sie 

weiter, immer weiter, weiter als jedes Wissen. 

Nach dem Verständlichen dringt sie Schritt 

für Schritt zitternd in die unverständliche, 

brausende Dichte der Welt vor, mit dem 

allerfeinsten Ohr, das noch das Geräusch der 

Sterne wahrnimmt, das leiseste Knistern der 

Atome und die Stille zwischen zwei 

Herzschlägen. Wächterin der Welt. Sie weiß 

von nichts. Sie hat die Philosophen nicht 

gelesen. Und dennoch wird man schwören, sie 

gelegentlich aus ihren Wäldern raunen zu 

hören. Sie deckt alles auf. [...] Man 

beunruhige sich nicht: Sie schreibt 

Geschichten. Jeder Bericht ist eine erhabene 

Suche nach der zweiten Unschuld und 

zugleich ein brasilianischer Roman. Die 

Ewigkeit ist heute. Ein Bettler macht sich an 

eine junge Frau heran. Und auf sechs Seiten 

geschieht das Evangelium oder Genet oder 

auch die Genesis. Nein, ich übertreibe nicht 

sehr. [...] Seit zehn Jahren liebe ich Clarice 

Lispector, lese sie und sage ihr Dank. Ich 

werde aufhören, ihr als Echo zu dienen, wenn 

sie so weit gehört wird, wie ihre Stimme es 

verdient. [...] In zehn, zwanzig Jahren wird sie 

alle Länder wie ein Lichtstrom durchquert 

haben. Dann wird man anfangen, sie als 

„bekannt“ zu vergessen, so wie man Kafka 

“Há dez anos ela me deu o primeiro golpe. 

E desde então eu lhe sou grata por isso. Ela 

falta àquele, penso eu, que não a leu. Ela 

era uma mulher, de certa forma, 

inacreditável. Einstein disse que o mundo 

um dia terá dificuldade em acreditar que 

um homem como Gandhi habitou um dia 

esta terra em carne e osso. E nós temos 

dificuldade, mas também alegria em 

acreditar, que tal mulher pôde viver entre 

nós e, não obstante, tão distante de nós. 

[...] E lá, onde falta o ar ao filósofo, ela 

continua, sempre à frente, mais à frente 

que todo conhecimento. Depois do 

inteligível ela avança, passo por passo, 

trépida, na ininteligível e borbulhante 

densidade do mundo, com o ouvido mais 

fino, que ainda percebe o ruído das 

estrelas, o mais baixo crepitar dos átomos e 

o silêncio entre dois batimentos cardíacos. 

Vigilante do mundo. Ela de nada sabe. Ela 

não leu os filósofos. E, entretanto, jurar-se-

á ouvi-la ocasionalmente murmurar de 

selvas dela. Ela revela tudo. [...] Mas que 

ninguém fique intranquilo: Ela escreve 

histórias. Cada relato é uma procura 

sublime pela segunda inocência e, ao 

mesmo tempo, um romance brasileiro. A 

eternidade é hoje. Um mendigo insinua-se 

a uma jovem mulher. E em seis páginas 

ocorre o evangelho ou geneta ou também o 

gênesis. Não, eu não estou exagerando 

muito. [...] Há dez anos eu amo Clarice 

Lispector, leio-a e digo-lhe Obrigado. Eu 

vou parar, de lhe servir de eco, quando ela 

for ouvida tão longe, como a voz dela 

merece. [...] Em dez, vinte anos, ela terá 

atravessado todos os países como uma 

corrente de luz. Então começar-se-á a 

esquecê-la como ‘conhecida’, assim como 

se esquece de Kafka nas estantes.” 
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auf den Regalen vergißt. (CIXOUS 1987/88) 

[B-XLIV-264/5] 

(CIXOUS 1987/88) 

A argumentação é bela e sugestiva; o tom do texto, holisticamente extasiante. O leitor 

sente-se magnetizado por essas linhas permeadas de alusões a personalidades célebres 

da história – os temas de Clarice, indo além de toda a filosofia, ainda que sem pressupô-

la, tangem nuances de significação inimagináveis, inigualáveis, estupendas, que vão da 

“procura sublime pela segunda inocência” ao “evangelho”, à “geneta”.  Como se não 

bastasse, vemos ainda o vaticínio das linhas finais, que recrudesce a declaração da 

francesa vista no início deste capítulo: Clarice é “o maior escritor contemporâneo” [sic].  

A terceira tradução desta editora, Von Traum zu Traum, traz na quarta capa apenas um 

resumo do enredo, compondo, neste sentido, uma exceção no tripé. Não obstante, 

justamente nesta mudança brusca de título, que não foi sugerida pela tradutora (cf. III-

05), revela-se uma enorme ação do mecanismo de manipulação dos agentes literários, 

que adaptaram o título desta obra fazendo-o corresponder a um ideal mercadológico que 

possivelmente lhes pareceu mais rentável. Esta modificação enquadra-se no que Toury 

definiu por norma inicial, que implica inevitáveis mudanças no texto fonte, buscando 

“aceitabilidade” na cultura alvo; ou mesmo na primeira subdivisão de suas normas 

operacionais: a norma matriarcal, que trabalha com as alterações do texto original 

(Toury 1995: 56-59). Desta feita, suprimindo o referencial específico “cidade” do título, 

traduzindo-o por “De sonho a sonho”, os editores reiteram o aspecto abstrato-popular 

que pretendem cunhar na obra de Lispector que, já tendo sido apresentada como 

canônica e possivelmente já integrada nas leituras do público alvo desta coleção, 

dispensa as apresentações dos reescritores atadas a suas duas primeiras obras. Vale 

lembrarmos ainda a função bastante pragmática, que pode ser conferida na mudança 

deste título, de incitar “à compra ou a leitura” vista em Genette (2009: 85). 

A capa do romance, onde figuras de cavalos flutuam num cenário colorido, onírico, 

parece sugerir uma analogia aos “sonhos” referidos pelo novo título. A despeito da falta 

de comentários aclamadores em sua quarta capa, a resenha de Nierich colocará este 

romance também no rol das apreciações sobre o afamado aspecto linguístico e temático 

de Clarice: 

„Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit 

einem Faustschlag auf den Schädel weckt, 

wozu lesen wir dann das Buch?“ An diesen 

“‘Se o livro que lemos não nos desperta 

com um soco no crânio, para que o lemos, 

então?’ Nesta frase radical de Kafka tive 
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ungeheuerlichen Satz von Kafka mußte ich 

denken, als ein wundersamer Zufall mir vor 

einigen Jahren mehrere Romane und 

Erzählungen der Brasilianerin Clarice 

Lispector auf den Schreibtisch zauberte. Einen 

Sommer lang las ich Geschichten von 

melancholisch Verzweifelten, deren einzig 

mögliche Hoffnung die Hoffnungslosigkeit ist; 

tragisch Scheiternde in ihrer hilflosen Suche 

nach Menschlichkeit und Kommunikation. Eine 

Reihe intensiver Beschreibungen von Isolation 

und Einsamkeit, geprägt von der 

Unbarmherzigkeit eines Lebens in der 

Anonymität der Metropolen. All dies in einer 

metaphorischen und sinnlichen Sprache, die 

den Leser mit jedem Satz fordert und ihn bis an 

die Grenze des Sagbaren führt. Eine 

Schriftstellerin, deren Werk gleichberechtigt 

an der Seite der literarischen Revolutionäre 

dieses Jahrhundert steht, bis heute aber immer 

noch als ein Geheimtip gilt. Clarice Lispectors 

Stimme klingt nicht wie Proust, Joyce oder 

Woolf; sie hat ihre eigene unverwechselbare 

Farbe. Ein ferner Klang, der sich widerpiegelt 

in der Passion der Autorin, in das Innerste 

ihrer zumeist weiblichen Figuren 

einzudringen. Denn für die [...] Jüdin 

Lispector hieß Schreiben immer „Wunden 

aufreißen“, bis an die eigene Schmerzgrenze 

gehen. Ihr Werk ist eine durchgehende 

Reflexion über die Problematik des Schreibens, 

wobei die Fiktion der Fiktion zum eigentlichen 

Vorgang wird. [...] In dem 1949 

veröffentlichten Roman erzählt die Autorin 

vom Aufstieg des verschlafenen Nestes São 

Geraldo irgendwo im Nordosten Brasiliens in 

den zwanziger Jahren. [...] Nach und nach 

wird der Leser in eine Atmosphäre gezogen, 

die etwas Irrationales hat. Die Autorin schafft 

einen Raum, dessen Realität sich von der 

psychischen Erfahrung seiner Bewohner 

herleitet. Irgendwann glaubt man, unter der 

Oberflächlichkeit der Figuren ihr Mysterium 

zu entdecken und mithin ihre zwischen Traum 

que pensar quando há alguns anos, por um 

maravilhoso acaso, diversos romances e 

contos da brasileira Clarice Lispector 

mantiveram-me enfeitiçada junto à 

escrivaninha. Por um verão inteiro li 

histórias de desesperos melancólicos, cuja 

única esperança possível é desesperança; 

trágicos fracassados em sua desamparada 

busca por humanidade e comunicação. 

Uma sequencia de descrições intensivas 

de isolação e solidão, marcada pela 

impiedade de uma vida no anonimato das 

metrópoles. Tudo isso em uma linguagem 

metafórica e sensorial, que a cada frase 

exige do leitor e o conduz ao limite do 

dizível. Uma escritora cuja obra está em 

pé de igualdade ao lado dos 

revolucionários literários deste século, 

mas que ainda hoje só nos torna 

conhecida pela dica de alguém. A voz de 

Clarice Lispector não soa como Proust, 

Joyce ou Woolf; ela tem a sua própria cor, 

inconfundível. Um som longínquo, que se 

reflete na paixão da autora, que se 

introduz no interior de suas personagens 

predominantemente femininas. Pois para a 

[...] judia Clarice Lispector escrever 

significou sempre ‘abrir feridas’, ir até o 

limite da própria dor. Sua obra é uma 

reflexão constante sobre a problemática 

do escrever, na qual a ficção da ficção 

torna-se o verdadeiro fenômeno. [...] No 

romance publicado em 1949  a autora 

narra a ascensão da monótona aldeia São 

Geraldo em algum lugar no nordeste do 

Brasil nos anos vinte. [...]  Aos poucos, o 

leitor é arrastado a uma atmosfera, que 

tem algo de irracional. A autora cria um 

lugar cuja realidade deriva-se da 

experiência psíquica de seus habitantes. 

Em algum momento acredita-se descobrir 

seu mistério sob a superficialidade de seus 

personagens e, com isso, seu mundo 

criado entre sonho e trauma. [...] A 
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und Trauma geschaffene Welt. [...] Natur ist 

hier Ausdruck einer elementaren Einsamkeit, 

wozu auch das Bild der Pferde gehört, das sich 

wie ein roter Faden durch den ganzen Roman 

zieht. Die Autorin bedient sich dieses 

Archetyps der Poesie, um die Antagonismen 

der Seele zu zeigen. Dabei geht sie weiter als 

Platon, bei dem noch die menschliche Vernunft 

die Pferde der Leidenschaften bändigte, 

während für die Jüdin Lispector das 

Individuum ihnen machtlos ausgeliefert ist. 

(NIERICH 1993: 7) B-XXXI-249] 

natureza é, aqui, expressão de uma solidão 

elementar, à qual pertence também a 

figura do cavalo, que se estende como um 

fio de meada por todo o romance. A 

autora serve-se deste arquétipo da poesia 

para mostrar os antagonismos da alma. 

Com isso ela vai além de Platão, para o 

qual, ainda, a razão humana baniu os 

cavalos das paixões, enquanto para a judia 

Clarice Lispector o indivíduo, impotente, 

lhes é entregue.” (NIERICH 1993: 7) 

O relato da ensaísta, como em Cixous, inaugura-se por impressões: o misticismo de 

Clarice logrou manter Nierich “enfeitiçada junto à escrivaninha”. Nesse sentido, fica 

cada vez mais evidente neste estudo que, de fato, a literatura clariceana acaba exercendo 

um fascínio tão arrebatador nestes leitores que a primeira impressão de quem a lê é a 

perda de todas as referências, de natureza objetiva e subjetiva.  

Disposto como último exemplo dos paratextos neste capítulo, o texto de Nierich, em 

vista da abordagem dos temas, funciona não só como uma síntese, mas também como 

um complemento do todo – ora acrescentando, ora objetando algumas das declarações 

que foram expostas aqui. O primeiro aspecto mais concreto citado pela articulista é a 

presença de paradoxos – “a única esperança é a desesperança”. Segue-se a ele a menção 

à linguagem “metafórica e sensorial”; “o limite do dizível” e, ainda bastante 

significativa é a inclusão da brasileira nos “revolucionários deste século”, mas com a 

objeção arguta de que sua obra “não soa como Proust, Joyce ou Virgínia Woolf; ela tem 

a sua própria cor inconfundível”. Consideramos esta declaração muito lúcida e 

apropriada, pois, desvencilhando-se da tendência essencialmente comparatista de alguns 

textos vistos aqui, Nierich busca uma apreciação voltada à obra da escritora brasileira 

no que ela tem de inovadora em si mesma, chamando a atenção do leitor para Clarice 

por meio daquilo que esta ficcionista tem de único e, portanto, em certo sentido, 

incomparável.  

Na sequência, lê-se a menção à problemática do escrever, ao mistério, à psicologia em 

sua obra, como vimos sistematicamente no desenrolar deste tópico. Ao tratar 

especificamente do romance que apresenta, é curioso o comentário que parece justificar 

indiretamente a modificação do título: “Em algum momento acredita-se descobrir seu 
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mistério sob a superficialidade de seus personagens e portanto seu mundo criado entre 

sonho e trauma” (grifo nosso).  Ao final, o rol canônico ao qual Lispector faz parte é 

integrado por um dos mais exímios representantes da história intelectual da humanidade, 

nada menos do que um dos precursores de toda a filosofia ocidental: Platão. Não 

bastasse a comparação, para Nierich, ao mostrar os antagonismos da alma, Lispector 

ultrapassa o grego. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Clarice Lispector e o arredondamento da imagem da literatura brasileira 

traduzida na Alemanha 

“Confio na minha incompreensão, 

que tem me dado vida instintiva e intuitiva, 

enquanto que a chamada compreensão é 

tão limitada.” 

CLARICE LISPECTOR 

O que Clarice Lispector teria a dizer aos alemães? Essa foi uma das primeiras questões 

que me fiz ao iniciar este estudo e que, agora, ao final deste percurso, conduz-me à 

confirmação de algumas hipóteses que me lançaram a esta pesquisa. Assim, ao longo 

deste triênio, outros questionamentos surgiram e uniram-se àquele inicial: Por que esta 

recepção? Por que tantas traduções? E qual o motivo dessa aceitação, de certa forma, 

fora do comum? Vejamos, a seguir, o remate dessa reflexão.  

As primeiras traduções da obra de Lispector ao alemão – A maçã no escuro e Laços de 

Família – publicadas pela Claassen na década de 1960, obtiveram considerável 

repercussão, suscitando artigos que já atentavam, desde o princípio, para o modo de 

narrar, a abordagem dos temas e, sobretudo, a propriedade e o alcance semântico da 

linguagem da escritora brasileira. Contudo, quinze anos se passaram até que, em 1981, a 

renomada editora Suhrkamp, seguida pela Lilith e depois pela Rowohlt, assumisse o 

empreendimento de tornar Clarice mais conhecida na Alemanha. As décadas de 1980 e 

1990 correspondem, assim, ao período em que sua obra foi sistematicamente traduzida 

naquele país.  

Essa redescoberta está intimamente relacionada à recepção dos ensaios de Cixous sobre 

Lispector em território germânico. Clarice foi, a partir da divulgação das assertivas da 

professora francesa, eleita a grande representante de uma estética feminina na escrita, e 

seu romance Água Viva, por sua vez, auferiu a alcunha de “Bíblia da literatura 

feminina”. Ainda que este engavetamento tenha sido bastante questionado, 

reverberando duras críticas aos textos de Cixous, notamos, em contrapartida, o papel 

central que esta apropriação da estudiosa feminista exerceu na aceitação da obra de 
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Lispector no exterior e, consequentemente, na Alemanha, país onde a maioria dos 

consumidores de romance, como vimos, é constituída por mulheres.  

Ponderando a questão, constatamos que, por um lado, é mesmo irrefutável a 

contribuição do movimento feminista de representação literária para a recepção positiva 

de Clarice em âmbito estrangeiro; por outro, tal exclusivismo na abordagem de sua obra, 

correndo o risco de cair em uma diferenciação essencialista entre os gêneros masculino 

e feminino, de cunho biológico portanto, oblitera a pluralidade temática e os feixes de 

sentido que logram os textos da ficcionista brasileira.  

Essa plurissignificação foi justamente o que animou a crítica alemã a estabelecer 

paralelos entre a obra de Lispector e a de diversos dos maiores autores da literatura 

ocidental como Woolf, Joyce, Mansfield, Hemingway, Beckett, Bachmann, Rilke, 

Kafka, Goethe, Dostoievski, entre outros. Destas comparações, descortina-se a primeira 

grande nuance inovadora que Clarice imprime à camada imagológica da literatura 

brasileira traduzida na Alemanha: há nesta recepção a ênfase no desvínculo da 

romancista de uma linha de produção literária nacional modernista e pós-modernista na 

qual se inserem o folclore, o elemento exótico, o regionalismo e a denúncia social. Essa 

separação da “Vitória Régia” das manifestações literárias do Brasil de sua época, vista 

como o resultado de seu desligamento dos problemas sociais e da realidade política e 

cultural do seu país, culminaria em seu alinhamento a uma tradição de pensamento, 

filosofia e literatura ocidentais que têm a problemática da condição humana como o 

cerne condutor de suas reflexões.  

Entretanto, não foi tão somente o afastamento de todas as correntes literárias brasileiras 

e sua consequente associação aos grandes escritores do século XX que propiciou o 

sucesso de sua obra naquele país. O ensejo de tamanho reconhecimento por parte dos 

agentes literários parece ultrapassar qualquer categorização ou comparação definidas a 

priori. Assim sendo, o que sobressai na leitura destes paratextos é a inventividade 

artística de Clarice na abordagem literária de inúmeros temas, clássicos e originais, além 

de seu estilo de busca incessante pelas expressividades da palavra que, 

despretensiosamente, ressoa em tom existencial, colidindo com a filosofia. Com isso, 

sua narrativa, bem como o modo de mergulhar nas finezas psicológicas mais 

indevassáveis de seus personagens, tanto homens quanto mulheres, assumem contornos 

muito singulares, únicos. Desse ponto de vista, diversos desses críticos ressaltaram a 
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dificuldade, a densidade do texto de Clarice, que encerraria – lembremos as alusões a 

Heidegger e Platão – a complexidade de um tratado filosófico.  

Ainda que alguns dos articulistas tenham se demonstrado bastante atrelados à 

necessidade de comparação e, a partir desta, atuado de modo veemente na difusão 

afirmativa da ficcionista brasileira, outorgando-lhe um status canônico no rol dos 

melhores escritores da modernidade, verificamos que, a despeito de tal manipulação, a 

obra de Clarice Lispector exerce um efeito arrebatador nestes leitores profissionais, 

influindo na própria maneira de fazer crítica de alguns deles que, curiosamente, apesar 

de serem professores e críticos literários, parecem perder um pouco do rigor acadêmico 

e pragmático ao perscrutar o objeto literário clariceano, deixando-se, em certo sentido, 

ser influenciados por uma relação de outra ordem – subjetiva, declinada na identificação 

– com a escritura de Lispector. 

Sublinhemos ainda que, no caso de Clarice, não apenas uma obra atingiu grande sucesso 

na Alemanha, mas o conjunto dos seus livros traduzidos é marcado por uma 

continuidade notadamente receptiva que se estende na linha do tempo, sobrepujando o 

poder de atuação dos agentes literários e, ao mesmo tempo, mantendo a fidelidade 

destes ao que ela escreve. O impacto de sua obra, demonstrado pelo nosso rastreamento, 

revela, assim, sua consagração no sistema literário alemão ao longo do percurso deste 

empreendimento tradutório. Caso quiséssemos sintetizar a questão, poderíamos dizer 

que Lispector, partindo do entorno para falar de coisas atemporais, confere à sua obra 

sentidos líquidos, abertos, fundamentalmente ambíguos, passíveis de novas 

significações para além do tempo e dos espaços sociais em que venha a ser recebida, no 

que se abre um vasto campo de horizontes interpretativos que fazem com que seus 

textos sempre tenham algo a dizer, de modo patente ou subliminar, a todos aqueles que 

os confrontam na leitura.  

Embora ainda não possamos falar em uma ruptura total dos paradigmas e políticas de 

tradução que acentuam o exotismo e os estereótipos sobre o Brasil, a obra de Clarice, 

preservando uma ampla margem de afinidade com o público europeu, abre uma nova 

janela, uma perspectiva que clama pelo arredondamento do potencial de recepção da 

imagem da literatura brasileira traduzida na Alemanha.  

Assim, um aprofundamento no estudo desta recepção que vise à abrangência de seu 

corpus, à análise dos artigos, dissertações e teses escritos acerca da obra de Clarice 
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Lispector – não só na Alemanha, mas também em outros países de expressão alemã 

como a Áustria e a Suíça –, confrontando-os com os estudos da crítica brasileira, bem 

como a pesquisa mais pormenorizada das especificidades políticas e ideológicas da 

tradução alemã dos livros da romancista brasileira e, ainda, a eventual tradução e 

consequente disponibilização de todo o material coletado no mestrado, configuram-se 

como pontos de partida para os desdobramentos e perspectivas de um trabalho de grau, 

em nível de doutorado, que contribua não só para a historiografia das relações literárias 

teuto-brasileiras, mas também para o enriquecimento da crítica literária sobre a obra 

clariceana. 
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Clarice Lispector 1927-1977 (foto de Clarice em folha marrom). 

Wo warst du in der Nacht. Com foto de Clarice, 1996. 

Wo warst du in der Nacht. Com foto do livro, 1996 

Release da editora Rowohlt 

 Von Traum zu Traum, agosto/1992. 

Release da editora Schöffling 

 Clarice Lispector: Die Stimme Brasiliens, 2013. 

Release da editora Hentrich und Hentrich 

Das Geheimnis des denkenden Hasen und andere Geschichten, 2013. 
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Anexos: Seção A 

Capas e quarta capas, peritextos, folhas de rosto e indicações de fonte 

A-I Capa e quarta capa: Der Apfel im Dunkeln, 1964. Claassen. 

 

A-II Peritexto  
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A-III Folhas de rosto 
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A-IV Capa e quarta capa: Die Nachahmung der Rose, 1966. Claassen. 

 

A-V Peritexto  
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A-VI Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-VII Capa e quarta capa: : Nahe dem wilden Herzen, 1981. Suhrkamp. 

 

A-VIII Peritexto 
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A-IX Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-X Capa e quarta capa: Die Nachahmung der Rose, 1982. Bibliothek Suhrkamp 

 

 

A-XI Peritexto 

 

 



168 

 

A-XII Folhas de rosto e indicações de fonte 

 

 

 



169 
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A-XIII Capa e contracapa de Eine Lehre oder das Buch der Lüste, 1982. Lilith. 

 

A-XIV Folhas de rosto 
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A-XV Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-XVI Folhas finais do livro e indicação de fonte  
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A-XVII Capa e contracapa de Der Apfel im Dunkeln, 1983. Bibliothek Suhrkamp. 

 

 

A-XVIII Peritexto 

 

 

 

 

 



174 

 

A- XIX Folhas de rosto 
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A-XX Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-XXI Capa e quarta:  Nahe dem wilden Herzen, 2ª.Tiragem,1983. Suhrkamp. 

 

 

A-XXII Peritexto 
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A-XXIII Folhas de rosto e indicação de fonte 
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A-XXIV Capa e quarta: Die Passion nach G.H., 1984. Lilith. 

 

A-XXV Folhas de rosto  
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A-XXVI Folhas de rosto e indicação de fontes 

 

A-XXVII Folhas finais do livro 
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A-XXVIII Capa e quarta capa: Nahe dem wilden Herzen, 1984. Bibliothek Suhrkamp. 

 

 

A-XXIX Peritexto 

 

 

 



181 

 

A-XXX Folhas de rosto e indicação de fonte 

 

 

 

 

 



182 
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A-XXXI Capa e quarta: Die Nachahmung der Rose. 2ª. tiragem,1985. Bibliothek 

Suhrkamp. 

 

A-XXXII Folhas de rosto e indicações de fonte 

 



184 

 

A-XXXIII Capa e quarta: Die Sternstunde, 1985. Bibliothek Suhrkamp. 

 

 

 

A-XXXIV Peritexto 
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A-XXXV Folhas de rosto e indicações de fonte 

 

 

 

 

 



186 
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A-XXXVI Capa e quarta:  Nahe dem wilden Herzen, 1987. Suhrkamp Weißes Programm. 

 

A-XXXVII Peritexto 
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A-XXXVIII Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-XXXIX Capa e quarta:  Eine Lehre oder das Buch der Lust, 1988. Rowohlt. 

 

 

 

A-XL Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-XLI Capa e quarta:  Die Dame und das Ungeheuer, 1990. Rowohlt. 

 

A-XLII Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-XLIII Capa e quarta:  Die Passion nach G.H, 1990. Suhrkamp Taschenbuch. 

 

 

A-XLIV Folhas de rosto e indicações de fonte 

 

 



194 
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A-XLV Capa e quarta:  Nahe dem wilden Herzen. 2a. tiragem. Bibliothek Suhrkamp. 

 

 

 

A-XLVI Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-XLVII Capa e quarta:  Von Traum zu Traum, 1992. Rowohlt. 

 

 

 

A-XLVIII Folhas de rosto e indicações de fonte  
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A-XLIX Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-L Capa e quarta: Die Nachahmung der Rose, 3a. tiragem. Bibliothek Suhrkamp. 

 

 

A-LI Folhas de rosto e indicações de fonte 

 

 

 



199 

 

A-LII Capa e quarta:  Aqua Viva,1994. Bibliothek Suhrkamp. 

 

A-LIII Peritexto 
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A-LIV Folhas de rosto e indicações de fonte 
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202 

 

A-LV Capa e quarta:  Wo warst du in der Nacht, 1996. Bibliothek Suhrkamp. 

 

 

A-LVI Peritexto 
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A-LVII Folhas de rosto e indicações de fonte 
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A-LVIII Capa e quarta:  Der Apfel im Dunkeln, 1998. Suhrkamp Taschenbuch. 

 

 

A-LIX Folhas de rosto e indicações de fonte. 
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Anexos: Seção B 

Artigos de jornal, resenhas e outros textos verbais sobre a obra de Clarice Lispector 

B-I 
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B-VII 
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B VIII 
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B-IX 
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B-XI 
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B-XII 
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B-XIII 
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B-XV 
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B-XVII 
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B-XXI 
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B-XXII 
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B-XXVI 
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B-XXVII 
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B-XXVIII 
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B-XXIX 
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B-XXX 
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B-XXXI 
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B-XXXVII 

 

 

 



256 

 

 

 



257 

 

B-XXXVIII 
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B-XXXIX 
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B-XLIII 
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B-XLV 
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B-LVI 

 

Clarice Lispector 

 

Das Geheimnis des denkenden Hasen und andere Geschichten 

Herausgegeben von Liliana Ruth Feierstein und Liliana Furman. 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Marlen Eckl. Vorwort: Paulo Valente. 

Mit Illustrationen von Flor Opazo. 

Berlin: Hentrich und Hentrich, 2013 (Aug.). Ca. 64 S., englbr., 15,9 x 23 cm, 14,90 €.  
O: O mistério do coelho pensante. 1967. 

978-3-95565-010-0 

Verlagsinfo: 

Während Clarice Lispector mit ihrem Roman Nahe dem wilden Herzen (1944) schon einem breiteren 

deutschsprachigen Lesepublikum bekannt wurde, kann sie jetzt auch als Kinderbuchautorin entdeckt 

werden. 

A vida íntima de Laura (Lauras Familienleben), Quase de verdade (Eine fast wahre Geschichte) und O 

mistério 

do coelho pensante (Das Geheimnis des denkenden Hasen) erscheinen im August 2013 erstmals auf 

Deutsch 

und in einer Edition unter dem Titel „Das Geheimnis des denkenden Hasen und andere Geschichten“. 

Durch ihren Sohn Paulo angeregt, begann Clarice Lispector, Kinderbücher zu schreiben. Als der kleine 

Junge 

sah, wie seine Mutter ganz versunken an einem Roman arbeitete, bat er sie, auch für ihn einmal eine 

Geschichte zu schreiben, in denen stets Tiere die Protagonisten sind. Clarice Lispector hat ihre Liebe und 

Achtung gegenüber allen Lebewesen in originelle und unterhaltsame Geschichten und eine verständliche 

Sprache gekleidet und damit kleine und große Leser erobert. Indem sie von Respekt vor der Schöpfung 

und 

Empathie mit anderen erzählen, vermitteln ihre Geschichten zudem eine ethische Botschaft, die bis heute 

nichts 

an Aktualität verloren hat. 

„Ich liebe es, Geschichten für Kinder und Erwachsene zu schreiben. Ich bin glücklich, wenn die Großen 

und die 

Kleinen das mögen, was ich geschrieben habe.“ Clarice Lispector 
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Anexos: Seção C 

C-I 

Informações biobibliográficas dos autores dos paratextos 

BECKMANN, Heinz. É autor de Thornton Wilder e Nach dem Spiel: Theaterkritiken 

1950-1962, dentre outros títulos. Fonte: Hugendubel Booklooker. Disponível em: 

http://www.hugendubel-

marktplatz.de/B%FCcher/Angebote/autor=Heinz+Beckmann&oldBooks=1. Acesso em 

29.01.2013.  

BIERMANN, Pieke. É Jornalista, escritora e tradutora alemã. De carreira bastante 

diversificada, exerceu, dentre outras funções, encargos no correio e leitora de editora. 

Liderou, na década de oitenta, o “movimento das prostitutas”, que fez parte do 

movimento feminista alemão da época. Fonte: Lexikon der deutschen Krimi-Autoren: 

Pieke Biermann. Disponível em: http://www.krimilexikon.de/biermann.htm. Acesso em 

27.01.2013.  

BRODE, Hanspeter. Colunista do Frankfurter Allgemeine Zeitung e autor de Deutsche 

Lyrik: Eine Anthologie. Fonte: suhrkamp.de. Disponível em: 

http://www.suhrkamp.de/buecher/deutsche_lyrik-hanspeter_brode_38107.html. Acesso 

em 03.12.2012. 

DACKWEILER, Regina. Professora Livre-docente de Ciências Políticas da Universidade 

de Ciências Aplicadas, Hochschule Rheinmain, Wiesbaden Rüsselsheim. Fonte: hs-

rm.de. Disponível em: http://www.hs-rm.de/sw/ueber-uns/personen-im-

fachbereich/personalseiten-fb-soz/prof-dr-phil-habil-regina-maria-

dackweiler/index.html. Acesso em: 02.03.2013. 

FREITAG, Barbara. Professora titular do departamento de Sociologia da Universidade de 

Brasília e Livre Docente/Profa. Habilitada da Universidade Livre de Berlim. Fonte: 

LinkedIn.com. Disponível em: http://br.linkedin.com/pub/barbara-freitag/48/b45/831. 

Acesso em 29.01.2013. 

HENZE, Helene. A única informação mais pertinente sobre esta comentadora é seu ofício 

de tradutora para o alemão de diversos autores, dentre eles, Jane Austen. Fonte: 

http://www.hugendubel-marktplatz.de/B%FCcher/Angebote/autor=Heinz+Beckmann&oldBooks=1
http://www.hugendubel-marktplatz.de/B%FCcher/Angebote/autor=Heinz+Beckmann&oldBooks=1
http://www.krimilexikon.de/biermann.htm
http://www.suhrkamp.de/buecher/deutsche_lyrik-hanspeter_brode_38107.html
http://www.hs-rm.de/sw/ueber-uns/personen-im-fachbereich/personalseiten-fb-soz/prof-dr-phil-habil-regina-maria-dackweiler/index.html
http://www.hs-rm.de/sw/ueber-uns/personen-im-fachbereich/personalseiten-fb-soz/prof-dr-phil-habil-regina-maria-dackweiler/index.html
http://www.hs-rm.de/sw/ueber-uns/personen-im-fachbereich/personalseiten-fb-soz/prof-dr-phil-habil-regina-maria-dackweiler/index.html
http://br.linkedin.com/pub/barbara-freitag/48/b45/831
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Zevab.com Disponível em: http://www.zvab.com/buch-suchen/autor/helene-henze. 

Acesso em 29.01.2013. 

HEINRICH-JOST, Ingrid. Sobre esta autora encontram-se apenas informações dispersas 

em sites da internet. A que nos pareceu mais confiável foi a do landesarchiv-berlin.de, 

onde consta uma referência de uma obra desta autora, que reproduzimos aqui: 

“Heinrich-Jost, Ingrid: Adolf Glassbrenner. In: Preußische Köpfe, Bd. 3, Berlin 1981”. 

Disponível em: http://www.landesarchiv-berlin.de/lab-neu/anzeige_. Acesso em 

29.01.2013. 

HOLLENSTEINER, Stephan. Coordenador do escritório latino americano da Aliança das 

Universidades da Região Metropolitana do Ruhr (UAMR), de Sören Metz e da 

Universidade Técnica de Munique (TUM). Fonte: Universität Duisburg-Essen. 

Disponível em: http://www.uni-due.de/de/organisation/rs_hollensteiner.php. Acesso em 

04.01.2013. 

HÜCKING, Renata. É doutora em literatura. Trabalha a mais de vinte anos em jornal 

televisivo. Em parceria com Kej Hielscher, escreveu os livros Pflanzenjäger, Oasen der 

Sehnsuch e Süchtig nach Grün. Fonte: Piper-verlag.de. Disponível em 

http://www.piper-verlag.de/sachbuch/autor.php. Acesso em 30.11.2012. 

KROLOW, Karl. Escritor alemão (1915-1999). Estudou germanística, romanística, 

filosofia e história da arte. No início da carreira foi considerado representante da lírica 

naturalista alemã. Trabalhou ainda como ensaísta de literatura e tradutor de francês e 

espanhol. Fonte: Spiegel.de Disponível em: 

http://www.spiegel.de/kultur/literatur/literatur-karl-krolow-gestorben-a-28502.html. 

Acesso em 16.01.2013 

LIND, Georg Rudolf. Lusitanista, romanista, professor e tradutor alemão. Traduziu 

considerável parte da obra de Fernando Pessoa, bem como estudou profundamente a 

obra de outros autores de língua portuguesa, dentre eles, Guimarães Rosa. Fonte: 

Institut für Romanistik | Karl-Franzens-Universität Graz. Disponível em: 

http://gams.uni-graz.at/o:usb-066-166/sdef:TEI/getPDF. Acesso em 29.01.2013. 

NEIDHART, Christoph.  Autor e atual correspondente jornalístico do Weltwoche em 

Tóquio. Fonte: Mare online. Disponível em: 

http://www.mare.de/index.php?article_id=317. Acesso em 29.01.2013 

http://www.zvab.com/buch-suchen/autor/helene-henze
http://www.landesarchiv-berlin.de/lab-neu/anzeige_statisch.php?edit=8441&anzeige=E%20Rep.%20200-67
http://www.uni-due.de/de/organisation/rs_hollensteiner.php
http://www.piper-verlag.de/sachbuch/autor.php
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/literatur-karl-krolow-gestorben-a-28502.html
http://gams.uni-graz.at/o:usb-066-166/sdef:TEI/getPDF
http://www.mare.de/index.php?article_id=317


282 

 

NIERICH, Rita. Autora de diversos ensaios sobre cultura brasileira e latino-americana. 

Fonte: Worldcat.org/Identities. Disponível em: http://www.worldcat.org/identities/np-

nierich,%20rita. Acesso em 29.01.2013.  

RADISCH, Iris. Jornalista literária. Estudou germanística, romanística e filosofia. É 

colunista do jornal semanal alemão Die Zeit desde 1990. Fonte: Zeit Online.  Disponível 

em: http://community.zeit.de/user/iris-radisch.  Acesso em 29.01.2013. 

REINDL, Uta M. Atualmente, é colunista do jornal berlinense Der Tagesspiegel. Fonte: 

tagesspielgel.de. Disponível em: 

http://www.tagesspiegel.de/autoren/Uta%20M.%20Reindl. Acesso em: 01.12.2012 

ROHDE, Hedwig. Foi escritora e jornalista alemã (1908-1990). Dentre diversos outros 

gêneros de texto, escreveu também resenhas literárias. Fonte: Akademie der Künste. 

Disponível em: 

http://www.adk.de/de/archiv/archivbestand/literatur/index.htm?hg=literatur&we_objectI

D=398. Acesso em 04.12.2012. 

SPIELMANN, Elen. Fez seu doutorado no Instituto latino-americano da Universidade de 

Berlin (LAI) e atualmente é professora na Universidade de Tübingen. Fonte: LinkedIn. 

Disponível em http://de.linkedin.com/pub/ellen-spielmann. Acesso em 29.12.2012 

SCHÜTTE, Wolfram. Estudou germanítica, filosofia e sociologia. Trabalhou de 1967 a 

1999 como redator do Frankfurter Rundschau. Fonte: Titelmagazin.com. Disponível em: 

http://titelmagazin.com/menu/24.html&uname=Wolfram+Sch%FCtte. Acesso em 

08.06.2013. 

WIDMAN, Andreas M. Estudou germanística, inglês e estudos teatrais em Mainz. 

Professor de língua e literatura alemã na Universidade de Londres. Freelancer na revista 

Literaturnachrichten, onde escreve sobre literatura asiática, africana e latino-americana. 

Fonte: Titel Kulturmazin. Disponível em: 

http://titelmagazin.com/menu/24.html&uid=13. Acesso em 03.12.2012 

  

http://www.worldcat.org/identities/np-nierich,%20rita
http://www.worldcat.org/identities/np-nierich,%20rita
http://community.zeit.de/user/iris-radisch
http://www.tagesspiegel.de/autoren/Uta%20M.%20Reindl
http://www.adk.de/de/archiv/archivbestand/literatur/index.htm?hg=literatur&we_objectID=398
http://www.adk.de/de/archiv/archivbestand/literatur/index.htm?hg=literatur&we_objectID=398
http://de.linkedin.com/pub/ellen-spielmann
http://titelmagazin.com/menu/24.html&uname=Wolfram+Sch%FCtte
http://titelmagazin.com/menu/24.html&uid=13


283 

 

C-II 

Entrevista com Sarita Brandt68, tradutora de seis dos dez títulos de Clarice Lispector 

traduzidos para o alemão, bem como de alguns contos e crônicas publicados 

separadamente em revistas e jornais. O encontro ocorreu em Berlim no dia 26 de 

janeiro de 2012, das 14 às 17 horas 

Na entrevista (que foi mais uma conversa) pedi a ela que pontuasse os momentos que 

julgasse interessante sobre a trajetória das traduções de Clarice Lispector na 

Alemanha, aquilo que diz respeito ao seu trabalho e ao que julgasse importante para a 

abordagem deste tema. A conversão foi longa, mas restrinjo-me a transcrever o que – 

direta ou indiretamente – associa-se à recepção das traduções de Clarice Lispector. 

Iniciamos a conversa sobre o número das traduções de Clarice Lispector ao alemão, e 

sobre quando, e como, havia sido o início deste empreendimento editorial. 

“Como todos os outros, Clarice entrou pelas mãos de Curt Meyer-Clason”. Sarita teceu 

diversos elogios a este renomado tradutor; no entanto, segundo ela, “Clarice tem uma 

escrita intimista e Meyer-Clason não atingia muito essa profundidade nas traduções. Ele 

cometeu erros crassos, às vezes até linguísticos, devido à impaciência gerada pela 

quantidade de trabalho”. 

A tradutora lamenta que todos os contos da coletânea Laços de Família tenham sido 

agrupados por ele sob o título de Die Nachahmung der Rose (1966), A imitação da Rosa 

– título de outra obra de Lispector: “ele matou o livro fazendo isso”. 

Sarita pertence à segunda geração de tradutores de Lispector ao alemão. Em 1968/69, 

em São Paulo, conheceu Ray–Güde Mertin (tradutora e agente literária) que também 

traduziu uma obra de Clarice – Nahe dem wilden Herzen (Perto do Coração Selvagem). 

Sarita mudou-se para Berlim em 1970 para trabalhar como professora pelo instituto 

Humboldt.  

Além de tradutora, Sarita Brandt é intérprete de conferência. Em 1982, em um festival 

em Berlim com músicos, arquitetos e escritores da América Latina, trabalhou 

intensamente e, neste ano, foi convidada pela primeira vez a traduzir literatura. Na 

                                                           
68

 Importante mencionar que Sarita Brandt é brasileira, mas traduz não só do alemão ao português 

(processo comum entre os tradutores, isto é, traduzir da língua estrangeira para a materna), mas também o 

contrário, como foi o caso, naturalmente, das traduções de Clarice Lispector.  
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época, porém, Ray-Güde Martin “além de ‘manager’, transformou-se em um monopólio; 

ninguém sabia português, ela passou então a fazer vários papéis.” Assim, Sarita 

escreveu uma carta a Ray-Güde Martin, sobre seu interesse em traduzir Clarice, mas “a 

resposta foi desmotivadora.” 

Daqui em diante, a conversa entrou em aspectos mais específicos da tradução em si. 

Sarita iniciou sua trajetória com Clarice Lispector na Lilith Verlag - editora feminista, 

“na livraria [desta editora] só podiam entrar mulheres”. Sarita afirma que Clarice foi 

“descoberta pelo feminismo através de Hélène Cixous. Sua recepção aconteceu via 

França, como foi com vários outros.” Para a editora Lilith, Sarita foi indicada por Carlos 

Azevêdo para “consertar” a tradução de Christiane Schrübbers de A paixão segundo 

G.H. já que a crítica havia sido muito negativa. “Muitos problemas com a tradução de 

gírias, foi uma experiência muito difícil”.  

Além desta obra, “corrigiu” (em aspas, pois, segundo ela, o texto foi quase 

integralmente modificado) também a tradução de Schrübbers de Uma aprendizagem ou 

o livro dos prazeres o que nota-se já pelos títulos em alemão Eine Lehre oder das Buch 

der Lüste (1982) e Eine Lehre oder das Buch der Lust (1988). Segundo ela, em “Lust” 

já está o sentido do plural “prazeres”. 

Neste sentido, Sarita menciona ainda outras peculiaridades da tradução. Segundo ela, “a 

editora escolhe títulos que vende melhor”. Assim, por exemplo, A cidade Sitiada 

recebeu na tradução o título Von Traum zu Traum (1992), (o que em português seria 

então: “De sonho a sonho”) quando na opinião da tradutora, deveria ter-se traduzido 

literalmente: “Die belagerte Stadt”. A bela e a Fera poderia ter ficado como “Die 

Schöne und das Biest”, mas, segundo ela, este título faria referência à outra história já 

conhecida do público alemão, portanto Die Dame und das Ungeheuer (1990).  

“Água viva”, obra cuja tradução primeiramente foi encomendada a Meyer-Clason, não 

foi publicada, devido a “muitos problemas na tradução”. Desse modo, pediram a ela 

uma nova tradução. Assim, “depois de pensar em 23 títulos, deixei o título em latim”. 

Aqua Viva: Ein Zwiegespräch (1994) foi publicado com o acréscimo deste subtítulo 

“um diálogo” – provavelmente mais uma estratégia de venda da editora Suhrkamp.  

“A recepção passa pela tradução, Clarice nunca foi bem compreendida na Alemanha, 

ela é do tipo geheim. As grandes editoras depois se desinteressaram, porque Clarice 
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nunca foi um best-seller. O tema que poderia ter interessado na Alemanha era o 

Judaísmo, mas ele está implícito (...). Só os amantes de literatura gostam, a literatura 

dela é muito complexa (...). A crítica também não foi muito numerosa.” 

Por fim, soube ainda por ela que Paulo Gurgel, filho de Clarice Lispector, quer que toda 

a obra seja novamente traduzida, mas não chegou ainda a nenhum acordo com as 

editoras. 

Fim da entrevista.  
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C- III 

 

Lista das traduções de Sarita Brandt recebida ao final da entrevista 

Sarita Brandt 

 

Übersetzungen Clarice Lispector 

 

1. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres – Eine Lehre oder das Buch  

der Lust (Rowohlt Verlag) 

2. A Paixão segundo G.H.  – Die Passion nach G.H. (Lilith Verlag + Suhrkamp  

Verlag) 

3. A Cidade Sitiada – Von Traum zu Traum (Rowohlt Verlag) 

4. A Bela e a Fera – Die Dame und das Ungeheuer (Rowohlt Verlag) 

5. Onde estivestes de Noite? Wo warst du in der Nacht? (Suhrkamp Verlag) 

6. Água Viva – Aqua Viva (Suhrkamp Verlag) 

7. Um sopro de Vida – Erstes Kapitel (Zeitschrift Lettre) 

8. A Via Crucis do Corpo – Erzählung A Língua do “P” (Wilhelm Goldmann 

Verlag) 
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C-IV 

 

Lista do livro de Klaus Küpper com referência a todos os textos de Clarice Lispector 

traduzidos para o alemão, recebida em mãos na cidade de Colônia.  
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