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RESUMO 

O objetivo deste artigo é fazer uma análise da posição da autora Clarice Lispector nas 

posições de entrevistadora e entrevistada nas entrevistas concedidas por Chico Buarque e 

Vinicius de Moraes à autora e na última entrevista concedida por Lispector ao jornalista Júlio 

Lerner, mostrando as possíveis mudanças na maneira de falar e se expressar que Clarice teve 

nas duas posições. 

Palavras-chave: Clarice Lispector, Literatura, Jornalismo, Jornalismo Literário, Chico 

Buarque, Vinicius de Moraes. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to analyze the position of author Clarice Lispector in the 

positions of interviewer and interviewed in interviews given by Chico Buarque and Vinicius 

de Moraes to the author and in the last interview granted by Lispector to the journalist Júlio 

Lerner, showing the possible changes in the way to speak and express what Clarice had in 

both positions. 
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Vinicius de Moraes. 

 

 

  



1. INTRODUÇÃO 

Haia Lispector, nasceu no dia 10 de dezembro de 1925, em Tchtchelnik, na Ucrânia, mas 

mudou-se para o Brasil em março do ano seguinte, quando seus pais resolveram fugir do 

antissemitismo disseminado na Rússia durante a Guerra Civil Russa e fizeram residência na 

cidade de Maceió, estado de Alagoas. Por decisão de seu pai, todos mudaram de nome e 

Lispector que antes era Haia passou a chamar-se Clarice.  

Seus primeiros anos de vida, Clarice viveu em Maceió, mas logo mudou-se para o Recife, 

onde viveu parte de sua infância, mudando-se em seguida para o Rio de Janeiro, onde residiu 

no bairro da Tijuca. Lispector começou a escrever cedo, escrevendo seus primeiros contos 

ainda durante sua infância, como ela mesma diz, em sua última entrevista, concedida para o 

programa Panorama da Tv Cultura, “Quando comecei a ler e a escrever, eu comecei a 

escrever” (LISPECTOR, 1977). Quando concluiu o segundo grau ingressou na Faculdade 

Nacional de Direito, e em 1942 começou a atuar como Jornalista  contribuindo na Agência 

Nacional e depois passou para o Jornal A Noite.  

Após passar um tempo fora do país, acompanhando seu marido que era Diplomata, em 1959, 

Clarice divorcia-se do Maury Gurgel e retorna ao Brasil com seus filhos. Logo começa a 

trabalhar no Jornal Correio da Manhã escrevendo para coluna feminina “Correio feminino”, e 

trabalhou para o Jornal Diário da Noite com a coluna “Só para mulheres” e ao longo de sua 

vida, nunca se desvinculou totalmente do jornalismo. Além de colunista, Clarice contribuiu 

para o nosso jornalismo atuando também como repórter da revista manchete, para a qual 

realizou entrevistas com personalidades como Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Elis 

Regina, dentre tantos outras. 

 

Utilizando a metodologia qualitativa, o presente artigo foi produzido a partir da análise da 

postura da autora enquanto entrevistadora e em seguida enquanto entrevistada nas entrevistas 

concedidas por Vinícius de Moraes e Chico Buarque à Clarice, em 1960 e 1968 

respectivamente, e da última entrevista concedida por Lispector ao jornalista Júlio Lerner, em 

fevereiro de 1977. 

 

 

2. O Jornalismo introspectivo de Clarice Lispector: 

Apesar de não ter tido formação jornalística, Clarice Lispector, considerada umas das maiores 

escritoras da literatura brasileira, contribuiu de maneira grandiosa para a história do 



jornalismo brasileiro da época em que ela escreveu para periódicos como Diário da Noite, 

Diário do Brasil e O Comício, tendo seu maior destaque quando passou a contribuir para o 

Diário do Brasil, a partir de 1967, 

 

O grande destaque de Clarice na imprensa foi quando passou a ser colunista 

no jornal Diário do Brasil, com publicações de textos todos os sábados, 

período que decorreu de agosto de 1967 a dezembro de 1973. (CANDIDO, 

2009, p.9) 

 

A característica introspectiva dos textos Clariceanos se dá pela não explicação presente neles 

partindo do princípio do conceito do que seria uma crônica. Outra característica marcante dos 

textos escritos por Lispector é a subjetividade, a qual era utilizada por ela para atrair os seus 

leitores, podendo então, segundo Candido (2009, p.10) tratar-se de “um jornalismo do “eu”, 

um jornalismo para dentro que explode nas páginas como textos pessoais e envolventes”. 

Inúmeros são os estudos realizados à cerca dos textos de Clarice Lispector enquanto 

jornalista. Alguns deles como, o desenvolvido por Nunes (1991), citado por Candido (2009, 

p.11) tratou de analisar textos da Lispector que ainda não haviam sido estudados e permitiu 

que Nunes pudesse descobrir três perfis da Clarice, o de escritora em seus primeiros textos, o 

de colunista quando contribuiu para colunas femininas em periódicos da imprensa carioca, 

onde escrevia sobre temas fúteis que cercavam o universo feminino e o de entrevistadora de 

personalidades. 

Cagno (2002), citado por Candido (2009, p.11) utilizou como seu objeto de estudo os textos 

publicados por Lispector no Jornal do Brasil e publicados no “A descoberta do mundo” num 

período de seis anos. Cagno explica que a escolha desses textos como seus objetos de estudos 

se deu pelo fato de que mesmo tendo tratado de temas ligados ao cotidiano ou à notícia e 

sendo publicados em veículos de comunicação, o narrador presente em Clarice não obedece a 

critérios jornalísticos nem se prende a gêneros determinados, dando assim a característica 

literária aos textos da autora. 

Além de Cagno, outros autores também desenvolveram análises à cerca de textos Clariceanos 

publicados no Jornal do Brasil, e segundo Candido, 

 

Sejam eles teses ou dissertações para o curso de letras, literatura ou 

psicanálise, nenhum possui um enfoque que trata o aspecto psicanalítico das 

publicações jornalísticas e poucos valorizam a obra como jornalística. 



Contudo, torna-se notório a grande preocupação de muitos com a 

personalidade da escritora, o que infere claramente no seu modo de escrever; 

o que conta pontos para a tradução das características de sua obra literária. 

(CANDIDO, 2009, p.15) 

 

Podemos segundo Candido (2009, p.24) perceber nos textos publicados por Clarice no Jornal 

do Brasil e em seguida no “A descoberta do mundo”, “Um universo Clariceano com todas as 

suas peculiaridade e particularidades, que tem a revelar um universo totalmente inexplorado e 

desconhecido, com suas contribuições para o jornalismo contemporâneo, principalmente no 

que diz respeito ao jornalismo introspectivo.” 

 

3. CLARICE LISPECTOR ENTREVISTADORA 

Muito se conhece da Lispector enquanto escritora, mas poucos sabem de sua trajetória como 

jornalista, principalmente enquanto entrevistadora. Clarice publicou cerca de 100 textos e 300 

crônicas, além de ter atuado em 1952 no Tabloide antigetulista Comício utilizando o 

pseudônimo de Tereza  Quadros e em 1959 como Helen Palmer. 

Geralmente suas entrevistas eram em formato pingue-pongue, um jogo de perguntas e 

respostas com algumas alternâncias, juntamente a alguns questionamentos que suscitavam um 

mergulho no interior dos seus entrevistados. Segundo Lispector, muitas vezes ela precisava se 

expor para que assim o seu entrevistado pudesse se expor também. 

Segundo Zevi Guivelder, Clarice não possuía um “enfoque jornalístico”, mas domava bem a 

arte de olhar para dentro, o que segundo ele, já bastava. 

 

3.1. Entrevistas com Vinicius de Moraes e Chico Buarque 

A análise das entrevistas concedidas à Clarice Lispector por Chico Buarque e Vinicius de 

Moraes nos permitem confirmar a hipótese de que as entrevistas podem tratar-se mais de 

diálogos – muito intimistas a propósito – do que entrevistas propriamente ditas. Diálogos nos 

quais uma pergunta da autora podem gerar através da resposta do seu entrevistado uma 

pergunta destinada a ela.  

Em seu “bate-papo” com Chico Buarque, pode se comprovar essa hipótese do surgimento de 

perguntas destinadas à entrevistadora quando Clarice questiona o seu entrevistado a respeito 

da facilidade que Chico tinha para criar: “Tenho a impressão de que você nasceu com a 

estrela na testa: tudo lhe correu fácil e natural como um riacho de roça. Estou certa se pensei 

que para você não é muito laborioso criar?” (LISPECTOR, 1968). 



 

E ele lhe respondeu: 

E não é. Porque às vezes estou procurando criar alguma coisa e durmo 

pensando nisso, acordo pensando nisso – e nada. Em geral eu canso e 

desisto. No outro dia a coisa estoura e qualquer pessoa pensaria que era 

gratuita, nascida naquele momento. Mas essa explosão vem do trabalho 

anterior inconsciente e aparentemente negativo. E como é seu trabalho? 

(BUARQUE, 1968) 

 

Outro momento em que podemos observar a presença dessa troca de questionamentos, é ainda 

nessa entrevista, quando Clarice questiona Chico a respeito de uma inspiração que pudesse ter 

passado e que provavelmente pudesse não voltar mais, e ele lhe responde devolvendo uma 

outra pergunta, “Se você tem uma ideia para um romance, você sempre pode reduzi-lo a um 

conto?” (BUARQUE, 1968) 

Assim como em sua entrevista com Chico Buarque, a entrevista com Vinicius de Moraes 

também possui um ar intimista, no entanto, ao contrário da primeira, na segunda a presença 

do diálogo é muito mais forte, maior do que a presença de questionamentos. Clarice por 

vezes, não perguntava nada a Vinicius, apenas pedia para que falasse sobre algo, “Fale-me 

sobre sua música” (LISPECTOR, 1960). 

Mais uma semelhança existente nas entrevistas realizadas por Lispector é a repetição de 

alguns questionamentos, como o que ela direciona a Chico e Vinicius sobre o que seria a coisa 

mais importante do mundo para eles, “Reflita um pouco e me diga qual é a coisa mais 

importante do mundo, Vinicius?” (LISPECTOR, 1960), “Qual é a coisa mais importante do 

mundo?” (LISPECTOR, 1968). 

Outro ponto onde nota-se a presença de semelhança entre as duas entrevistas é o pedido que 

ela dirige aos seus dois entrevistados de criarem um Versinho e um Poema: “Quero lhe pedir 

um favor: faça um poema agora mesmo. Tenho certeza de que não será banal. Se você quiser, 

Menestrel, fale o seu poema” (LISPECTOR, 1960), “Você quer fazer um versinho agora 

mesmo? Para você se sentir não vigiado, esperarei na copa até você me chamar” 

(LISPECTOR, 1968), destinados a Vinicius e Chico respectivamente. 

Nesse momento, onde temos uma Clarice Lispector na posição de entrevistadora, podemos 

observar que além de ótima autora, Clarice é também uma excelente repórter, ela tem em suas 

mãos o poder de intimidar seu entrevistado, de causar nele certo desconforto. 

 



 

 

4. CLARICE LISPECTOR ENTREVISTADA 

 

Se por um lado, quando estava na posição de entrevistadora, Clarice fazia o uso de uma 

linguagem mais intimista, de um jornalismo introspectivo, por outro lado, quando se 

encontrava na posição de entrevistada, Lispector confessava que não gostava de dar 

entrevistas, pois costumavam desconcerta-la. 

Embora o diálogo intimista se faça presente nos dois momentos da vida da autora, tanto 

quando ela se encontra na posição de entrevistadora quanto quando ela se encontra na posição 

de entrevistada, Clarice adota uma postura que pode ser vista por quem vê de fora, como uma 

postura defensiva, tentando escapar da “saia justa” em que muitas vezes a colocavam, como é 

possível notar na entrevista que Lispector concedeu ao Jornalista Júlio Lerner, em fevereiro 

de 1977, dez meses antes de seu falecimento.  

 

4.1. Última entrevista concedida por Lispector 

 

Na última entrevista concedida por Lispector, feita pelo repórter Júlio Lerner e destinada ao 

programa Panorama, da Tv Cultura, Clarice pediu que a entrevista fosse publicada apenas 

após sua morte e atendendo ao pedido da autora, a entrevista que foi concedida no dia 1 de 

fevereiro de 1977 só foi publicada 10 meses após o seu falecimento, em outubro de 1978. 

Nos bastidores da entrevista, antes mesmo da entrevista ser iniciada, Clarice adota uma 

postura um tanto quanto assustada diante do repórter Júlio Lerner e ele compreende em seu 

olhar o pedido que a autora lhe faz para que a tranquilize. “Clarice me olha melindrosa, 

assustada e seu olhar me pede que a tranquilize” (LERNER, 1977). 

Durante o início da entrevista e em alguns momentos, Clarice se comunica com o repórter 

através de seu olhar e mais uma vez seu par de olhos azuis oceânicos, como o próprio repórter 

descreveu, demonstraram uma certa insegurança da autora, como se estivessem invadindo sua 

privacidade, e logo ela, que fazia seu leitor olhar para dentro de si e entregar-se às verdades 

do mundo da maneira mais intensa possível a partir de uma única leitura, logo ela, que fazia 

uso de uma linguagem intimista demais nas entrevistas em que estava na posição de 

entrevistadora, se viu um tanto quanto intimidada na posição de entrevistada. 

 

 



Clarice pressente que por trás de meu sorriso aparentemente compreensivo e 

de minha fala suave esconde-se um ser diabólico autodenominado “repórter” 

e que quer possuir sua intimidade. Seu corpo exprime receios, ela me afasta, 

mas de novo me atrai [...] (LERNER, 1977) 

 

Nesta entrevista é possível perceber que Clarice procurava ser sempre direta em suas 

respostas, sem muita tapeação ou sem florear demais suas respostas, em outras palavras, sem 

conceder muita intimidade ao entrevistador. Algumas de suas respostas não possuíam mais 

que dez palavras, um exemplo claro disso é a resposta que a autora deu quando Júlio Lerner a 

questionou se quando a jovem Clarice escrevia, ela possuía algum objetivo específico ou 

apenas escrever sem determinar um público. “Apenas escrever” (LISPECTOR, 1977).  

Por vezes, em algumas de suas respostas, por ir bem direto ao ponto, Clarice poderia soar um 

tanto quanto ignorante, ou mesmo se abstinha de responder alguma pergunta, ainda que no 

mesmo instante pudesse começar à responde-la, como quando questionada por Lerner sobre, 

de acordo com ela, em que momento da vida um adulto poderia tornar-se solitário, 

 

Ah, isso é segredo. Desculpe, não vou responder. A qualquer momento da 

vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou 

solitária. Tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. 

No geral sou alegre. (LISPECTOR, 1977) 

 

Em mais uma de suas curtas e objetivas respostas, Lispector me confirma a hipótese de que 

sempre que possível ela fazia o uso de poucas palavras em suas respostas, sendo capaz de 

causar um afastamento do entrevistador ou inspirá-lo imediatamente a fazer uma outra 

pergunta que possivelmente ele não estaria pensando em fazer, “Não. Eu me deixo ser ...”, “Às 

vezes não em paz, mas ...” (LISPECTOR, 1977), quando questionada se costumava discutir com a 

Clarice escritora e em seguida quando Júlio Lerner pergunta se a Clarice e o seu lado Clarice escritora 

convivem em paz. 

Mas nem sempre Clarice era tão direta em suas respostas. Por algum motivo as perguntas 

destinadas à autora, em alguns momentos faziam com que Clarice se alongasse um pouco 

mais em suas respostas, como quando foi questionada por Lerner sobre os autores que 

poderiam ter-lhe influenciado ou de certa forma, marcado, durante sua formação como 

escritora, 

 

 



 

Eu não sei realmente porque misturei tudo. Eu lia romance para mocinhas, 

livro cor-de-rosa, misturado com Dostoiévski. Eu escolhia os livros pelos 

títulos e não pelos autores. Misturei tudo. Fui ler, aos treze anos, Hermann 

Hesse, [o romance] “O Lobo da Estepe”, e foi um choque. Aí comecei a 

escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e 

jogando fora. (LISPECTOR, 1977) 

 

O olhar assustado de Lispector, a forma como ela escolhe cada palavra em suas respostas, as pausas 

entre uma palavra e outra, entre uma e escolha e outra, a maneira como Júlio Lerner consegue 

desconcertar a autora que muitas vezes foi responsável pelo desconcerto dos seus entrevistados ou 

simplesmente daqueles que liam seus textos, nos permiti conhecer um lado da Clarice que 

possivelmente ainda não era conhecido por muitos a não ser por aqueles que tiveram a honra de estar 

frente à frente com a autora, que tiveram a honra de entrevistar Clarice Lispector. 

 

5. CONSIDERÇÕES FINAIS 

Por meio de uma análise da postura da autora Clarice Lispector nas entrevistas com Chico 

Buarque, Vinicius de Moraes e Júlio Lerner, obtemos confirmações acerca do diálogo 

intimista de Clarice em dois momentos distintos de sua vida, o primeiro quando Clarice está 

no papel de entrevistadora e o segundo quando ela se encontra do outro lado da história, na 

posição de entrevistada.  

Em ambas as entrevistas em que Clarice aparece como entrevistadora das personalidades 

Vinicius de Moraes e Chico Buarque, com seus questionamentos intimistas, Lispector dá de 

presente ao seu leitor a honra de mergulhar de cabeça na história de seus entrevistados e em 

alguns momentos descobrir coisas relacionadas a história de vida da própria entrevistadora. 

Clarice nos permite imaginar-nos num bate-papo com as personalidades na mesma 

intensidade em que ela estava, sim, pois as características intimistas presentes no diálogo de 

Clarice Lispector permite que possamos imaginar as entrevistas realizadas pela autora como 

bate-papos com seus entrevistados, não se trata apenas de um jogo de perguntas e respostas, 

mas de uma conversa onde Clarice questiona seus entrevistados sobre diversos assuntos não 

só do cotidiano, mas assuntos a respeito até mesmo do contexto familiar de Chico e Vinícius. 

Quando se encontra na posição de entrevistada, de frente com o repórter Júlio Lerner, Clarice 

demonstra uma postura um tanto quanto assustada, diferentemente da postura confiante que 

ela demonstra ter quando está na posição de entrevistadora. É como se em um momento 

Clarice tivesse em suas mãos o poder da situação, podendo questionar seus entrevistados 



sobre o que quisesse, podendo de certa forma intimida-los com seus questionamentos, e no 

outro, alguém tivesse com o poder da situação em mãos podendo causar em Clarice sensações 

que antes era ela quem causava em seus entrevistados, podendo deixar Clarice Lispector 

numa “saia justa”. 

Embora, exista certa diferença entre os dois momentos, pode-se notar que em ambos o tom da 

impessoalidade e o tom da conversa se fizeram presente, dando um ar mais “descontraído” às 

entrevistas. 
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