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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza traz nesta 18ª edição do Projeto #BibliotecaIndica,
uma homenagem a escritora e jornalista Clarice Lispector, a qual nasceu na cidade de Tchetchelnik,
na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Aos dois anos de idade, por iniciativa de seu pai, todos
adotaram nomes brasileiros, nascida Haia (ou Chaya) Pinkhasovna Lispector, passou a se chamar Clarice.
Naturalizada brasileira, Clarice é considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX e, ao
longo de sua vida, escreveu romances, contos e ensaios.
Clarice Lispector faleceu aos 56 anos, um dia antes de seu aniversário, no Rio de Janeiro, no dia 9 de
dezembro de 1977, deixou uma vasta produção literária, a qual incluem livros consagrados que, além de
estarem sempre presentes em vestibulares e no ENEM, também são frequentemente adotados nas escolas,
alguns inclusive foram leituras obrigatórias no Campus Humaitá II, como os títulos "A hora da estrela", um
de seus romances mais célebres, a obra famosa "A paixão segundo G.H", “Água Viva”, “Felicidade clandestina”
(1971) e muitos outros.

A equipe da biblioteca selecionou como indicação de leitura alguns títulos da produção literária de Clarice
Lispector, sua biografia, vídeos sobre a sua trajetória e a notícia de sua morte no Jornal do Brasil, o qual
dedica uma página inteira homenageando a escritora. Esperamos que nossos leitores gostem e aproveitem
as dicas!
Fonte:
https://www.ebiografia.com/clarice_lispector/
https://escola.britannica.com.br/artigo/Clarice-Lispector/483336
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-clarice-lispector/

CLARICE LISPECTOR – BIOGRAFIA

Imagem: http://editoraunesp.com.br/blog/cem-anos-de-clarice-lispector

Clarice Lispector nasceu na aldeia de Tchetchelnik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Foi um
dos maiores nomes da literatura brasileira do Século XX. “Com seu romance inovador e com sua linguagem
altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Era filha de Pinkouss
e Mania Lispector, casal de origem judaica que fugiu de seu país diante da perseguição aos judeus durante
a Guerra Civil Russa. Ao chegarem ao Brasil, fixaram residência em Maceió, Alagoas, onde morava Zaina,
irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas dois meses de idade. Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o
nome. Nascida Haya Pinkhasovna Lispector, passou a se chamar Clarice. Passou a infância em Recife e em
1937 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em direito. Estreou na literatura ainda muito jovem
com o romance ”Perto do Coração Selvagem”(1943), que teve calorosa acolhida da crítica e recebeu o
Prêmio Graça Aranha. Entre suas obras mais importantes estão as reuniões de contos “A Legião
Estrangeira” (1964) e “Laços de Família” (1972) e os romances “A Paixão Segundo G.H.” (1964) e “A Hora
da Estrela” (1977). Clarice Lispector começou a colaborar na imprensa em 1942 e, ao longo de toda a vida,
nunca se desvinculou totalmente do jornalismo. Trabalhou na Agência Nacional e nos jornais A Noite e
Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista Manchete.
A autora também foi cronista do Jornal do Brasil. Produzidos entre 1967 e 1973, esses textos estão reunidos
no volume “A Descoberta do Mundo”.
Clarice Lispector faleceu aos 56 anos, um dia antes de seu aniversário, no Rio de Janeiro, no dia 9 de
dezembro de 1977.
Fonte e biografia completa:
https://www.travessa.com.br/Clarice_Lispector/autor/23fcdf7a-3461-4aef-aa99-9a0e8ebec14b
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-clarice-lispector/
https://www.ebiografia.com/clarice_lispector/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector

PRODUÇÃO LITERÁRIA DE CLARICE LISPECTOR
Romance
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perto do Coração Selvagem (1943)
O Lustre (1946)
A Cidade Sitiada (1949)
A Maçã no Escuro (1961)
A Paixão segundo G.H. (1964)
Uma Aprendizagem ou O Livro dos
Prazeres (1969)
Água Viva (1973)
Um Sopro de Vida (1978)
A Hora da Estrela (1977)

Literatura infantil
•
•
•
•
•

O Mistério do Coelho Pensante (1967)
A Mulher que Matou os Peixes (1968)
A Vida Íntima de Laura (1974)
Quase de Verdade (1978)
Como Nasceram as Estrelas (1987)

Crônicas
•
•

Para Não Esquecer (1978)
A Descoberta do Mundo (1984)

Contos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alguns contos (1952)
Laços de Família (1960)
A Legião Estrangeira (1964)
Felicidade Clandestina (1971)
Imitação da Rosa (1973)
Onde Estivestes de Noite (1974)
A Via Crucis do Corpo (1974)
O Ovo e a Galinha (1977)
A Bela e a Fera (1979)

Correspondências
•
•

Correspondências (2002)
Minhas Queridas (2007)

Entrevistas
•

Entrevistas (2007)

Artigos de jornais
•
•
•

Outros Escritos (2005)
Correio Feminino (2006)
Só para Mulheres (2006)

»»Títulos em destaque (negrito) foram adotados no Campus Humaitá II

Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector
https://www.ebiografia.com/clarice_lispector/

A BIBLIOTECA INDICA

A Paixão Segundo G.H. (1964)
“O enredo trata de uma mulher identificada apenas
pelas iniciais G.H., que depois de demitir a
empregada e tentar limpar seu quarto, relata a perda
da individualidade após ter esmagado uma barata na
porta de um guarda-roupa.
No dia seguinte ela narra a própria impotência de
escrever o episódio. A história se organiza em
capítulos de sequência sistemática - cada um começa
com a mesma frase que serve de fechamento ao
anterior. A interrupção, assim, é elemento de
continuidade, numa representação simbólica do que
é a experiência de G.H.”
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Paix%C3%A3o_segundo
_G.H.
Resenha:
Canal: TV e Rádio Unisinos/Clube do Livro
https://www.youtube.com/watch?v=XJ4Cncc1g0U

Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres
(1969)
O livro conta a história sobre o relacionamento
amoroso entre Loreley (Lóri), uma professora
primária, e Ulisses, um professor de filosofia.
A tensão entre os dois, que tem objetivos e
desejos diferentes, leva a um processo de
aprendizagem e de autodescoberta.
Resenha
Canal: Ana Lis Soares
https://www.youtube.com/watch?v=9kR7OQlxMu
s

A hora da estrela (1977)
Último livro escrito por Clarice Lispector, A hora da
estrela é também uma despedida. Lançada pouco
antes de sua morte, em 1977, a obra conta os
momentos de criação do escritor Rodrigo S. M. (a
própria Clarice) narrando a história de Macabéa, uma
alagoana órfã, virgem e solitária, criada por uma tia
tirana, que a leva para o Rio de Janeiro, onde trabalha
como datilógrafa. Em A hora da estrela, Clarice
escreve sabendo que a morte está próxima e põe um
pouco de si nas personagens Rodrigo e Macabéa.
Resenha - Canal: Ler Ante de Morrer
https://www.youtube.com/watch?v=xi1fwf1wB1Q
Audiolivro:
Ond4M_g

https://www.youtube.com/watch?v=gFg-

Felicidade clandestina (1971)
É uma coletanea de 25 contos da escritora
brasileira Clarice Lispector, alguns dos quais já
haviam sido publicados anteriormente. Foi
publicado pela primeira vez em 1971. Abordam
assuntos como infância, adolescência e família,
sem deixar de abordar as angústias da alma.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade_Clandestina

O FILME

"A Hora da Estrela"
Canal: Filosofando Ciências humanas em debate
https://www.youtube.com/watch?v=MBxAMJvSip0
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra67303/ahora-da-estrela
A hora da estrela é um filme sobre o livro homônimo de
Clarice Lispector em que acompanhamos a vida da
personagem Macabéia, uma imigrante nordestina que
vive em São Paulo e trabalha como datilógrafa. Trata-se
de uma das obras mais famosas da escritora Clarice
Lispector.
Direção: Suzana Amaral | Ano: 1985 | Duração: 1h 36 min.
Fonte:
Imagem: https://pt.pixiz.com/frame/Rolo-de-Filme-939804

Prêmios
•

“Perto do Coração Selvagem” (1943) recebeu o Prêmio Graça Aranha

•

“Laços de Família(1960)”, um livro de contos que recebeu o Prêmio Jabuti da
Câmara Brasileira do Livro;

•

Prêmio Carmem Dolores Barbosa (1961)

•

Prêmio Jabuti (1961 1978)

•

“O Mistério do Coelhinho Pensante (1967)”, seu primeiro livro infantil, que
recebeu o Prêmio Calunga, da Campanha Nacional da Criança;

•

Pelo conjunto de sua obra (1976), Clarice ganhou o primeiro prêmio do X
Concurso Literário Nacional de Brasília;

•

"A Hora da Estrela" (1977), o seu último romance publicado em vida. A obra
ganhou adaptação audiovisual e foi premiada no festival de cinema de Brasília
em 1985. No ano seguinte, conquistou o Urso de Prata em Berlim

•

Ordem do Mérito Cultural (2011)

Fonte:
https://www.infoescola.com/literatura/clarice-lispector/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector
https://www.infoescola.com/literatura/clarice-lispector/

VÍDEOS

Clarice Lispector: Biografias, entrevistas e depoimentos
https://www.youtube.com/watch?v=ohHP1l2EVnU
https://www.youtube.com/watch?v=wp6zh7yKF78
https://www.youtube.com/watch?v=fs0Rt-_vkMM
https://www.youtube.com/watch?v=pvJMvCCYRCE
https://www.youtube.com/watch?v=6MP-0UWCfr0
https://www.youtube.com/watch?v=bKyAmq5DwZ8
https://www.youtube.com/watch?v=7W7Z0x-LPFo
https://www.youtube.com/watch?v=jx4cxVbOhZk
https://www.youtube.com/watch?v=uC_66T33Sj0
https://www.youtube.com/watch?v=VcMNHhXitHk

CLARICE LISPECTOR NO JORNAL DO BRASIL EM 10.12.1977
– Notícia de seu falecimento e uma homenagem a escritora –

Imagem: Google

JB – Edição de sábado, 10 de dezembro de 1977.
O Jornal do Brasil dedica uma página inteira a escritora Clarice Lispector.
Confira a fonte com texto integral:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&pagfis=172138
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