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Resumo 
A tradição da literatura infantil brasileira ainda não aponta o nome de Clarice 
Lispector dentre os mais conhecidos autores cuja produção literária é destinada à 
criança. Para os estudiosos da obra lispectoriana, o fenômeno deve–se ao fato de 
que tais textos ainda não são tão conhecidos do público em geral, como os 
destinados ao leitor adulto. Desse modo, analisar um dos cinco livros que a Autora 
escreveu para crianças poderá servir como contribuição àqueles que estão 
envolvidos com a educação infantil, principalmente com a formação de leitores de 
textos literários. Neste trabalho temos por objetivo principal analisar o resgate e a 
ressignificação que Clarice Lispector realiza de algumas narrativas populares 
brasileiras, em sua obra intitulada “Como nasceram as estrelas: doze lendas 
brasileiras“. Produzida em 1977, e publicada postumamente em 1987, trata–se de 
uma coletânea de mininarrativas que foram destinadas a acompanhar ilustrações 
de um catálago de brinquedos. Utilizando–se da intertextualidade, especificamente 
da paródia, como recurso estilístico, a Autora escreveu doze histórias, uma para 
cada mês do ano, nas quais elementos da cultura popular brasileira, tais como: 
Saci–pererê, Uirapuru, Curupira, Negrinho do pastoreio, são protagonistas. Para 
que apontemos as ressemantizações dos textos produzidos por Clarice Lispector e 
as consequentes relações entre literatura e cultura, recorreremos a Mikail Bakthin e 
também utilizaremos os conceitos paródia e intertextualidade como chave de 
leitura. 
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Introdução 

  Clarice Lispector é aclamada pela crítica brasileira e internacional como uma das 
grandes escritoras do século XX. Em seu processo de criação, que consistia em 
observar as pessoas no dia-a-dia e registrar em pequenos pedaços de papéis para 
consultar posteriormente na elaboração de textos, conseguiu fazer da literatura 
espaço de diálogo entre conhecimento e ficção. Nas vinte e seis obras que publicou, 
dentre romances, contos, crônicas e entrevistas e, ainda, alguns textos que só 
podem ser classificados como impressões, desfilam temas, como: busca da auto-
identidade, relações entre o eu e o outro, metalinguagem, permeados por 
linguagem simbólica e imagens insólitas. Suas narrativas encerram  reflexões de 
sondagem existencial e denúncia dos limites e da insuficiência da linguagem, 
contempladas nos romances e contos, dirigidos ao público adulto.  

Estilo e processo criativo incomuns contribuíram para que Clarice Lispector fosse 
caracterizada Como mulher misteriosa e escritora enigmática e seus textos 
considerados extremamente herméticos, passíveis de serem lidos apenas por 
leitores experientes. A crítica especializada tem se debruçado sobre sua  produção 
e oferecido inúmeros trabalhos realizados por meio de chaves de leituras 
diversificadas. Alguns deles basilares, como, por exemplo, os de Sérgio Milliet e 
Álvaro Lins, publicados em 1944, ocasião da obra de estréia da Autora: Perto do 
coração selvagem; Roberto Schwarz, Luiz Costa Lima e Benedito Nunes, que na 
década de 60 alertam para as diferenças temáticas existentes nos romances e 
contos; Olga de Sá, nos anos 80, com leituras embasadas na semiótica de Charles 



Sanders Peirce, além de muitos outros de grande relevo. Oportuno, também 
citarmos Helène Cixous, pesquisadora responsável pela divulgação da obra 
clariceana na França. 

Porém, a tradição da literatura infantil brasileira ainda não aponta o nome de 
Clarice Lispector dentre os mais reconhecidos autores cuja produção literária é 
destinada à criança. Para os estudiosos da obra lispectoriana, seria de se esperar 
que tais textos tivessem o mesmo reconhecimento que todo o restante da produção 
da Autora. Certamente, tal fenômeno deve-se ao fato de que ainda não são tão 
conhecidos do público em geral quanto à literatura destinada a adultos. Trata-se de 
cinco narrativas dirigidas ao público infantil: O mistério do coelho pensante (1967), 
A mulher que matou os peixes (1969), A vida íntima de Laura (1974), Quase de 
verdade (1978) e Como nasceram as estrelas: doze lendas brasileiras (1987), que 
aparentam destoar do restante da produção, pois os textos não contêm 
explicitamente a aura de mistério, comuns aos demais. Estudar cada uma delas 
poderá contribuir com aqueles que se interessam pela literatura brasileira e, 
principalmente, com os estudiosos da obra  de Clarice Lispector. 

Porém, há que se considerar a necessidade de um recorte para que se torne viável 
a elaboração de algumas reflexões, pois tratar das cinco obras concomitantemente 
demandaria um trabalho de maior fôlego. Sendo assim, elegemos Como nasceram 
as estrelas: doze lendas brasileiras, talvez instigados pela afirmação de Nádia 
Battella Gotlib, crítica da obra de Clarice Lispector. Em 1995, a estudiosa publicou 
Clarice: uma vida que se conta; extenso trabalho a respeito da biografia da Autora 
em que faz referência às obras para crianças: "Mas as histórias não apresentam 
grande interesse estético, embora haja um bom repertório de motivos..."(GOTLIB, 
1995, p. 445). Assim, buscamos ratificar ou não essa afirmação, por meio de uma 
leitura mais apurada.  

   

Resgate de narrativas orais: inter/intratextualidade e paródia 

Como nasceram as estrelas: doze lendas brasileiras foi publicada postumamente, 
em 1987. Tratam-se de histórias curtas encomendadas a Clarice Lispector para 
ilustrar um calendário, patrocinado pela fábrica de brinquedos Estrela. Nas doze 
narrativas, uma para cada mês do ano, a Autora resgata elementos da cultura 
popular, como: Saci-pererê, Uirapuru, Curupira, Iara, Negrinho do pastoreio, 
curumins, que sofrem transformações inusitadas, e animais, como: sapos, jabutis, 
onças, macacos, jacarés, que vivem situações nas quais suas qualidades, como 
esperteza, poder e ferocidade são postas à prova. Alguns temas comumente 
tratados por Clarice Lispector são recuperados, como, por exemplo, a problemática 
da linguagem. Tal recurso criativo resulta na construção de personagens tão 
complexas quanto àquelas dos livros para adultos, imprimindo a autora 
características específicas que a diferenciam de outros autores infantis. 

A coletânea é composta por doze capítulos. A primeira história que ilustra o mês de 
Janeiro,  também dá título ao livro: "Como nasceram as estrelas". Nesse texto, 
Clarice conta como surgiram as estrelas no céu. As personagens são índios, 
especificamente curumins. A narradora  com esse pequeno detalhe conquista o 
leitor que tende a se identificar com as personagens, que são apresentadas como 
detentoras de sorte e esperteza: "Curumim dá sorte. (...) Os garotos pareciam 
adivinhar as coisas" (LISPECTOR, 1999, p. 9). Além de conseguirem se comunicar 
com outros seres, como os colibris "Aí então chamaram os colibris para que 
amarrassem um cipó no topo do céu" (ID.), parceiros na tentativa de fuga. O 
desfecho, que prescinde do imaginário, não ocorre sem que a narradora prepare 



adequadamente o leitor: "aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente 
acredita" (IBID.) Quanto à Autora, faz-se presente no fechamento do texto: "E, 
como se sabe, ‘sempre' não acaba nunca." (IBID.) como um convite à reflexão. 

O mês de Fevereiro é representado por "Alvoroço de festa no céu". Trata-se de uma 
festa dos bichos da selva, às vésperas do carnaval, que aconteceria no céu. 
Obviamente, para se chegar lá seria necessário possuir asas, o que silenciava os 
convidados. Aqueles que não voavam trataram de se conformar, com exceção do 
sapo, cuja esperteza permite com que ele usufrua do prazer da festa: esconde-se 
no violão do urubu, que o transporta sem saber. Nesse texto,  o sapo, que deveria 
sentir-se inferiorizado por não possuir asas, acaba por ridicularizar o urubu, que as 
tem. A narradora, ao final, diz não haver moral da história, o que é ironia, pois as 
asas, elemento de superioridade, de nada adiantaram em face à esperteza. 

Março é dedicado à retomada da lenda amazônica sobre o Uirapuru: "O pássaro da 
Sorte". O leitor é convidado a refletir desde o início quando o narrador diz que os 
índios eram tolos ao pensar que: "coisa bonita só pode vir de gente bonita" (IBID. 
p.16). A narrativa trata de um índio que tocava uma flauta muito bem, mas por ser 
feio foi preterido pelas índias que preferiam o belo rapaz, que era um belo pássaro 
antes de ser flechado por uma delas. O índio feio, para vingar-se, flechou o belo 
rapaz que se transformou num pássaro invisível; apenas o canto pode ser ouvido. 
Interessante destacar que a questão da provável sorte atribuída ao pássaro não é 
explicada:  "Ah, isso não sei, mas que dá dá." (IBID. p. 17).  

O mês de Abril tem o seu primeiro dia como sendo o dia da mentira.  Clarice narra 
uma das espertezas de Pedro Malazarte, personagem do imaginário popular 
conhecido pelos golpes que aplicava às pessoas. 

Maio, por sua vez, é o mês dedicado às noivas. Nada mais adequado que uma 
personagem do folclore brasileiro cujo objetivo é encontrar noivos: a Yara. Com seu 
canto, ela atrai rapazes para o fundo das águas. Na narrativa clariceana,  o índio 
Tapuia sucumbe aos encantos dessa sereia e acaba no fundo do rio. O texto 
termina com um alerta: "Que se cuidem  certos homens" (IBID. p. 25) , marca dos 
textos de Lispector que procura sempre conduzir os leitores a reflexões. 

O mês de Junho é rico em festas populares. Para ilustrar esse mês, a Autora 
retoma os bichos, como no texto do mês de Janeiro. Os folguedos ficam  por conta 
de uma festa dos animais na floresta. Nessa festa, a narradora explica como e 
porque os animais perderam o dom da fala e passaram  a emitir  grunhidos. A 
"babel" ficou por conta da onça que, ocupada em atacar os demais com 
comentários maldosos,  foi castigada pelo deus  dos veados, Arapuá-Tupana, cujo 
canto não matou a todos, mas tornou-os incapazes de falar. 

Outra personagem do folclore é recuperada pela autora. Trata-se do Curupira, que 
ilustra o mês de Julho. Esse ser misterioso, cujos pés são virados para trás, habita 
as matas brasileiras e tem como missão proteger a flora e a fauna. É temido pelos 
caçadores que são cruelmente punidos, quando deixam de obedecê-lo. 

Agosto resgata uma das mais belas lendas do folclore gaúcho: "Negrinho do 
pastoreio". Segundo a narradora, a escolha da personagem é porque em Agosto faz 
frio, daí a analogia com o Sul do país. A lenda é recontada: o menino escravo, 
castigado pelo patrão é obrigado a encontrar cavalos à noite, o que continua 
fazendo até hoje, usando um toco de velas que retirou do altar de Nossa Senhora, 
sua madrinha. A inovação na narrativa fica por conta do último parágrafo, em que a 
narradora questiona: "Será que a moral dessa história é que o bem sempre vence? 



Bom, nós todos sabemos que nem sempre" (IBID. P. 37). Com o questionamento, 
conduz o leitor a refletir sobre a questão.  

O Saci-Pererê representa o mês de Setembro. Conhecido como um diabinho de 
uma perna só que usa um gorro vermelho e fuma cachimbo, cujas brincadeiras 
maldosas são o único objetivo. Esse texto apresenta um elemento novo: a 
narradora assume um tom confessional, reforçado pelos parênteses que 
interrompem a narrativa, e diz ter medo do saci, pois acredita em sua existência. 
Além disso, declara que ambos têm afinidades como "vício do fumo" e "as manhas" 
para se vingar e se divertir. É possível reconhecer a característica de Clarice 
Lispector que se escreve no texto e sutilmente trata da questão da criação: "...eu 
também sou um pouquinho Saci-Pererê: foi com ele mesmo que aprendi as 
manhas." (IBID. P. 41). 

O mês de Outubro é referência à criança; no dia doze comemora-se seu dia. Talvez 
por isso a Autora retome o tema dos bichos. Dessa vez, para explicar que o jabuti 
tem o casco "rachado" devido a uma surra que levou, ao guardar o segredo do 
nome de uma fruta mágica.  

Para o mês de Novembro, o texto "Como apareceram os bichos" explica a origem 
de todos os animais, "do mar e da terra"; no início eram todos pessoas que 
sofreram transformação por causa do índio Hêté-nacop. Com raiva da traição da 
noiva, ele acabou  com a festa dos Maués, batendo em todos e transformando-os 
em animais. 

O último mês do ano, Dezembro, é representado por "Uma lenda verdadeira", que 
narra o nascimento de Jesus. O lirismo, bem no estilo clariceano, faz-se presente 
por meio de expressões como: " ...um nascimento - que sempre renova o mundo e 
o faz começar pela primeira vez - (...) como se o silêncio falasse. O silêncio do 
Deus grande falava (IBID. P. 53). A criança, pai, mãe, animais e todo o celeiro são 
descritos como: "...aquela música de ar que cada um de nós já ouviu e de que é 
feito o silêncio (IBID). Nesse texto, podemos constatar  que Clarice retoma muitos 
elementos de outras narrativas, ou reescreve-os posteriormente, por meio de 
intertextualidade. 

A intertextualidade está presente em toda e qualquer tipo de produção textual, que 
 nunca é totalmente autônoma, isto é, a construção de um texto pressupõe um 
diálogo com outros que o precederam. Cabe ao escritor promover um diálogo 
textual com criatividade, utilizando diferentes recursos lingüísticos e, desse modo a 
retomar o texto-base e reconstruí-lo, imprimindo sua assinatura. 

Esse processo pode ocorrer de diversas maneiras. Podemos, por exemplo, ter uma 
intertextualidade de diferenças: a paródia.     Na paródia, o texto criado mantém 
uma relação de discordância, ou oposição, ao texto original, isto é, há 
distanciamento absoluto em relação a ele, que permite retomar a linguagem 
anterior, destruí-la para, em seguida, reconstruí-la: instala-se um mundo às 
avessas, dizendo o que se deixou de dizer. Por outro lado, podemos ter uma 
intertextualidade de semelhanças: a paráfrase. Nesse caso, o texto original é 
reafirmado, isto é, não há oposição entre ambos e o texto-base tem seu sentido 
ratificado com palavras diferentes. Portanto, a paródia seria uma intertextualidade 
das diferenças textuais, enquanto a paráfrase uma intertextualidade de suas 
semelhanças. 

Além de ter sido importante para o entendimento da literatura como sistema, a 
paródia foi o ponto de partida para a compreensão de conceitos como dialogismo e 
intertextualidade, cunhados por Mikail Bakthin e Julia Kristeva, respectivamente. 



Atualmente, considerar a paródia implica remeter-se a Bakhtin que, preocupado 
com o efeito cômico de várias obras literárias, formulou os princípios básicos da 
"teoria da carnavalização". Ele concebeu duas formas de transmitir uma 
experiência: a monológica, representativa das manifestações oficiais e sérias; a 
dialógica, que representa as formas rudes, como o carnaval e a farsa, em geral 
ignoradas e relegadas a um segundo plano pelos críticos. Segundo Bakthin, a forma 
mais rica é a dialógica: representada pelos gêneros carnavalizados, isto é, 
contrários aos gêneros puros, como a epopéia e a tragédia.  

Na paródia literária moderna, a relação com a cosmovisão carnavalesca rompe-se 
quase totalmente. Modernamente, o termo se define como um jogo intertextual, 
quando então o autor utiliza textos de outros para a construção do seu. Pode-se 
falar também em um jogo intratextual, quando o escritor retoma e reescreve os 
próprios textos, o que se pode constatar em toda a produção de Clarice Lispector. 
Ela faz paródia da própria obra, ou seja, retoma temas e personagens na 
elaboração de novos textos.  

Nas narrativas destinadas a crianças, observamos que a Autora lança mão desse 
recurso ao retomar os mesmos assuntos de obras destinadas a adultos, como, por 
exemplo, a questão da morte, do amor, do ódio, da solidão, bem como 
personagens e situações que aparecem em obras anteriores. O tema da natividade, 
por exemplo, que ela adota para ilustrar o mês de Dezembro, é tema de "Via 
Crucis", conto de A Via Crucis do Corpo, publicado em 1974.  A inocência do 
menino e a alusão ao nascimento de toda criança até a grafia em maiúscula, 
também está na mesma obra,  no texto "Menino a bico de pena", publicado 
anteriormente sob o título "Desenhando um menino", em 1964. 

            De um modo geral, muitos assuntos explorados por Clarice Lispector são 
retomados; por exemplo, a questão da linguagem, no texto "A fruta sem nome", 
em que cabe ao jabuti dizer o nome correto  da fruta para poder comê-la. Porém, 
esses temas não são explorados detalhadamente, como ocorre nos romances e 
contos, tendo em vista que são textos curtos que têm como objetivo a ilustração de 
um calendário. 

            Ressignificação: mitos e lendas  

  O componente inovador em Como nasceram as estrelas é o resgate que a Autora 
faz do folclore nacional, imprimindo às narrativas seu estilo próprio. Elementos da 
cultura popular brasileira, como, por exemplo, Saci-Pererê, Curupira e Negrinho do 
pastoreio continuam a atuar como protagonistas das histórias. Porém não são 
apenas meio para que se explique o surgimento de um fenômeno ou costume 
cultural brasileiro. Tanto o enredo quanto as personagens são utilizados pela autora 
para instigar os leitores a outras reflexões acerca da existência humana. 
Observamos que estamos diante de textos literários que rompem limites que 
separam narrativas literárias das narrativas lendárias e míticas.  

Narradas oralmente as lendas são transmitidas de geração para geração. Embora 
não possam ser comprovadas cientificamente, às vezes combinam fatos reais e 
históricos com irreais, ou fantasiosos, frutos da imaginação do narrador, com o 
objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Como todo fato 
cultural, a lenda é dinâmica, por isso sofre com o passar dos tempos modificações, 
causadas pela marca dos narradores que as recontam; são, na verdade, 
transformações dos mitos.  

As narrativas míticas, também de autoria coletiva, buscam registrar os momentos 
inaugurais dos fenômenos,  narrados em um tempo extraordinário, fabular,  fora 



do  que conhecemos por realidade concreta, as ações de seus protagonistas: seres 
divinos ou equivalentes. Criado com o intuito de aplacar algumas inquietações 
humanas e servir como modelo para sua comunidade, o mito não procura provar a 
veracidade do fato narrado, mas apenas constatá-lo. Por isso, para o grupo que o 
cria, ele é indiscutivelmente verdadeiro. As respostas que oferecem  preenchem as 
lacunas causadas pelas incertezas humanas. Além disso, promovem uma interação 
do homem com o Cosmo porque afirmam sua dimensão divina ao colocá-lo ao lado 
da divindade participante do fenômeno. Tanto as narrativas míticas quanto as 
lendárias e as literárias têm em comum o fato de articularem elementos como 
personagens, tempo e espaço, com o intuito de contar histórias. Porém, a literatura 
não tem preocupação com a verdade e nem busca explicar fatos misteriosos da 
natureza.  

Portanto, diferenciar uma narrativa literária  de uma lenda ou um  mito parece 
simples: mitos e lendas enfocam sempre um acontecimento difícil de ser datado, 
por isso é demarcado metaforicamente, enquanto que a literatura não tem a 
preocupação em narrar o instante primeiro do fato. 

            Há momentos em que a literatura ultrapassa a linha divisória que a separa 
dos mitos e das lendas. Isso ocorre quando o texto literário focaliza fenômenos 
naturais, por exemplo, vida e morte, e a perturbação do homem diante deles. As  
narrativas, nesses casos,  são destemporalizadas e suas personagens assumem 
dimensão universal, isto é, rompem com os limites do texto para representar o 
homem diante do Cosmo; adotam traços míticos. 

   Conclusão 

  Observamos que as doze mininarrativas  de Como nasceram as estrelas: doze 
lendas brasileiras têm uma visível marca mítica: a preocupação em explicar a 
origem dos temas. A autora escreveu uma história para cada mês do ano 
protagonizada por elementos da cultura popular, adotando uma linguagem 
diferenciada, mais adequada ao leitor ao qual se destina: a criança. Recorreu aos 
mesmos recursos estilísticos e os temas de outras produções, ou seja, apesar de 
camuflados como "infantis", apresentam características das narrativas direcionadas 
ao público adulto. Nos "bichos" que protagonizam as histórias, por exemplo, 
podemos vislumbrar a identidade entre homens e animais, como variação entre o 
eu e o outro, temática recorrente nas obras dedicadas ao leitor adulto. 

Assim, apesar de resgatar algumas representações do imaginário utilizando como 
processo estilístico a intertextualidade, especificamente a paródia, Clarice Lispector 
mantém uma característica comum ao conjunto de sua obra: em toda sua obra 
uma preocupação com a inauguralidade.  

Desse modo, longe de ser uma obra "sem grandes questionamentos" (GOTLIB, 
1995: 445),  Como nasceram as estrelas: doze lendas brasileiras revela que, no 
processo de intertextualidade, a autora percorreu o caminho oposto aos dos 
narradores orais. Geralmente, os mitos, protagonizados por seres divinos, servem 
de base para os contos de fadas e lendas, protagonizados por seres humanos. Nas 
paródias realizadas por Clarice, as doze lendas brasileiras recuperam a essência 
mítica ao apresentar personagens com dimensão universal que tentam registrar o 
primeiro momento de contato do homem com o mundo, ou seja, metaforizar a 
perplexidade humana diante dos fenômenos naturais.  
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