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SESI APRESENTA

Sugestão de atividades Clarice  Lispector

1) Para o intelectual Câmara Cascudo, era preciso mostrar que tradições compreendidas como 
“populares” e “folclóricas” não estavam encerradas em um passado remoto mas, enquanto “ruí-
nas vivas”, conviveriam no presente com outras formas de vida, apresentando-se como fontes 
legítimas de uma identidade nacional brasileira. Com esse mesmo intento, de rastrear a perma-
nência de palavras, expressões, objetos e práticas sociais, Clarice Lispector escreveu, em 1977, 
doze pequenas histórias relacionadas a várias regiões do país. Reelaborando o saber tradicional, a 
autora comenta e articula as ideias contidas em contos e lendas, deslocando o fecho moralizante, 
e inserindo a sua marca pessoal na história narrada. Para melhor trabalharmos esse aspecto da 
obra de Clarice Lispector, apresente aos alunos a declamação da lenda A perigosa Yara, no pro-
grama Poesia e Prosa com Maria Bethânia. Em seguida, desenvolva as seguintes atividades.

a. Divida a sala em doze grupos, cada um responsável pela leitura e discussão de uma 
das lendas contadas por Clarice Lispector (reunidas no livro Como nasceram as estrelas, 
doze lendas brasileiras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, ou em blogs, como http://
claricelispector.blogspot.com.br). Após a leitura, discuta com os alunos o porquê das 
lendas. Qual função exercem? Porquê foram criadas e porquê ainda são contadas?

b. Qual mudança ou inovação Clarice Lispector traz à narrativa dessas lendas? Compare 
versões tradicionais (como as recolhidas por Câmara Cascudo) com a versão da autora.

c. Proponha aos alunos que criem suas próprias versões das lendas. Como elas pode-
riam ser narradas nos dias de hoje?

2) Clarice Lispector era casada com o diplomata brasileiro Maury Gurgel Valente, e por isso viveu 
muitos anos no exterior. Em 1944, em meio à Segunda Guerra Mundial, a autora se encontrava 
em Nápoles, Itália, onde serviu como voluntária da Cruz Vermelha, dando assistência a soldados 
brasileiros feridos em combate. Para melhor compreender esse contexto, proponha aos alunos as 
seguintes atividades:

a. Organize a sala em dois grupos, cada um representando um dos lados em combate na 
Segunda Guerra Mundial: Aliados x Eixo. Peça aos alunos que pesquisem os motivos 
que levaram cada lado a entrar na guerra, o que ambicionavam, quais estratégias 
utilizaram ao longo do conflito, e como ele se encaminhou para o fim. 

b. Ainda em grupos, peça aos alunos que discutam o cenário nacional. Porquê o Brasil 
entrou na Guerra? Para onde os soldados brasileiros foram enviados? Qual foi a real 
contribuição do Brasil para a Guerra?

http://claricelispector.blogspot.com.br
http://claricelispector.blogspot.com.br
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c. Pensando na atuação de Clarice Lispector durante a Segunda Guerra Mundial, propo-
nha aos alunos que pesquisem como outros artistas e escritores brasileiros se posicio-
naram durante esse acontecimento. Foram contra ou a favor? Como se manifestaram? 

d. Com a pesquisa feita, peça aos alunos que selecionem canções, livros e peças teatrais 
que trataram dessa temática, e discuta quais as posições expressas por cada uma 
delas. 

3) Durante as décadas de 1950 e 1960, eram comuns nos grandes jornais e revistas as “páginas 
femininas”, seções direcionadas às mulheres que traziam receitas culinárias, dicas de beleza e con-
selhos amorosos. Clarice Lispector, contudo, ao assinar (com pseudônimos!) as páginas femininas 
dos jornais Correio da Manhã (intitulada Correio Feminino – Feira de Utilidades, sob pseudônimo 
de Helen Palmer), do Diário da Noite (intitulada Só para mulheres, como ghost writer, isto é, escri-
tora oculta da atriz Ilka Soares) e do jornal Comício (intitulada Entre mulheres, sob pseudônimo 
de Tereza Quadros), subverte, mesmo que nas entrelinhas, o lugar da mulher na ordem social e 
cultural. Em alguns de seus livros, como Laços de Família (1960) e A Legião Estrangeira (1964), esses 
questionamentos ficam ainda mais evidentes. Clarice Lispector cria personagens femininas que 
não se encaixam mais em seus papéis de mãe e esposa, que vivem em conflito com as convenções 
e regras estabelecidas. Com esse foco, proponha aos alunos as seguintes atividades:

a. Divida a sala em dois grupos, cada um responsável pelas seguintes leituras:

Grupo 1:

Correio Feminino – Feira de Utilidades - Correio da Manhã, 20 de janeiro de 1960. 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&PagFis=692

Correio Feminino – Feira de Utilidades - Correio da Manhã, 26 de outubro de 1960. http://
memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_07&PagFis=11421

Só para mulheres - Diário da Noite, 05 de maio de 1960. http://memoria.bn.br/
DocReader/docreader.aspx?bib=221961_04&PagFis=2129

Só para mulheres - Diário da Noite, 29 de agosto de 1960. http://memoria.bn.br/
DocReader/DocReader.aspx?bib=221961_04&PagFis=5660

Grupo 2:

Um conto do livro Laços de Família (1960) e outro conto do livro A Legião Estran-
geira (1964).

Após a leitura dos textos indicados, os alunos devem identificar questionamentos, 
diretos ou indiretos, sobre o papel da mulher na sociedade daquela época.  Quais 
temas estão sendo abordados pela escritora? De que maneira ela os problematiza? 
Que tipo de abordagem é realizada? 

b. Em março de 1960, em sua coluna Correio Feminino – Feira de Utilidades, Clarice Lis-
pector publica a crônica A mulher e o preconceito, onde insere trechos de uma fala de 
Mary Wollstonecraft em seu próprio texto. Na coluna Entre Mulheres, de maio de 1952, 
a autora publica a crônica A irmã de Shakespeare, onde confabula com suas leitoras 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&PagFis=692
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_07&PagFis=11421
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_07&PagFis=11421
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=221961_04&PagFis=2129 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=221961_04&PagFis=2129 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=221961_04&PagFis=5660 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=221961_04&PagFis=5660 
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a respeito do texto Um teto todo seu, de Virgínia Woolf (1928), em que a situação da 
mulher e o mercado de trabalho é repensada. A biografia de Lispector também nos 
permite afirmar que a autora tinha contato com a literatura de Simone de Beauvoir. 
De posse dessas informações, solicite aos alunos que pesquisem sobre as três autoras 
citadas no texto, o período em que viveram, que ideias defenderam, se foram aceitas 
ou combatidas. Em um segundo momento, incentive uma discussão sobre o porquê 
de Clarice Lispector resgatar essas três autoras. Qual a importância dessa discussão 
para o momento político, social e cultural em que Clarice Lispector vivia? 

c. O universo literário, de modo geral, sempre foi pouco aberto à escritoras mulheres, 
que tem dificuldade tanto em publicar seus trabalhos quanto de, quando publicados, 
os ver reconhecidos pela crítica. Para se ter uma ideia, em duas coletâneas sobre 
literatura brasileira (História concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bosi, de 1997 
e História da literatura brasileira, de Carlos Nejar, de 2007) os números de autores 
e autoras analisados são os seguintes: 108 homens e quatro mulheres na primeira 
obra, e 281 homens e 22 mulheres na segunda obra. A Academia Brasileira de Letras, 
fundada em 1897, só elegeu uma acadêmica mulher em 1977; dentre seus membros, 
505 são homens, e apenas oito são mulheres. Para driblar esse preconceito, muitas 
vezes mulheres escritoras recorreram a pseudônimos masculinos, como foi o caso 
de Mary Anne Evans, autora de Middlemarch (1871), que publicava seus livros como 
George Eliot. O problema, contudo, ainda persiste nos dias de hoje: Joanne Ketlin 
Rowling, autora de uma das séries literárias de maior sucesso na atualidade, Harry 
Potter, foi aconselhada por seu editor a assinar apenas J.K. Rowling, para que não fosse 
identificada como mulher. Com base nessas informações, forme com os alunos uma 
roda de debate, onde esses dados sejam problematizados. Porquê uma diferença tão 
significativa entre os autores e autoras reconhecidos pela crítica literária? Podemos 
identifica-lo ainda nos dias de hoje? Nesse contexto, qual a importância da literatura 
de Clarice Lispector? Qual a importância de lermos autoras mulheres? 

4) A crônica Uma grama de radium – Mineirinho, de Clarice Lispector, foi escrita após o assassinato 
de José Miranda Rosa, o Mineirinho, um dos bandidos mais procurados pela polícia carioca na 
década de 1960. A execução se deu com 13 tiros, o que mexeu com a sensibilidade da autora. 
Anos mais tarde, em entrevista, Lispector diria que “qualquer que tivesse sido o crime dele, uma 
bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência.” Após a leitura do excerto reprodu-
zido abaixo, e da exibição do trecho do programa Poesia e Prosa, onde Maria Bethânia narra sua 
experiência em interpretar essa crônica no espetáculo Comigo me desavim, proponha aos alunos 
a seguinte atividade:

Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de 
segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me 
cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono 
e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, 
no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina — porque eu sou 
o outro. Porque eu quero ser o outro. 

Trecho da crônica de Clarice Lispector, Uma grama de radium – Mineirinho. Publicado na 
revista Senhor, em junho de 1962. 
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Peça aos alunos que pesquisem sobre José Miranda Rosa, o Mineirinho. Quem era, se trabalhava 
ou possuía família, os crimes cometidos, o contexto de seu assassinato, e a repercussão de sua 
morte na imprensa da época. Em seguida, os alunos devem procurar, nos jornais de hoje, histórias 
semelhantes a de Mineirinho. Com a pesquisa realizada, os alunos devem estabelecer relações 
entre os dois contextos: o que há de permanência? Como essa história continua sendo atual? 
Porquê o excesso de violência ainda é o modo operante das forças policiais brasileiras? Ao final do 
debate, os alunos devem apresentar uma carta de propostas, com sugestões de ações capazes de 
minorar a violência em nossa sociedade. 

5) A obra de Clarice Lispector tem sido, com frequência, apropriada e reelaborada por outras lin-
guagens artísticas, em especial a novela A hora da estrela, de 1977. A fim de pensarmos os diálogos 
entre literatura, canção e cinema, proponha as seguintes atividades aos alunos:

a. Os alunos deverão ler a novela A hora da estrela, de 1977. Também deverão assistir o 
trecho do programa Poesia e Prosa, onde Maria Bethânia e Caetano Veloso declamam 
e cantam as canções A hora da estrela de cinema e O nome da cidade. Em seguida, exiba 
o longa metragem A hora da estrela, de Suzana Amaral (1985). (Disponível em https://
www.youtube.com/watch?v=376JgN-2cEc). 

b. Após essas atividades, proponha a seguinte discussão: quais são as dimensões inter-
textuais entre as obras? No que coincidem e no que diferem? É um problema que 
a canção e/ou a obra cinematográfica não sejam fiéis ao livro? Quais as diferenças 
entre os contextos em que cada obra foi produzida? Qual a singularidade de cada 
manifestação artística? 

c. Num segundo momento, organize a sala em quatro grupos. Cada grupo deverá esco-
lher uma obra de Clarice Lispector para fazer uma adaptação. Os alunos podem escre-
ver canções, poemas, encenar peças, gravar um pequeno filme, produzir desenhos ou 
pinturas. O professor deve acompanhar essa atividade para que as adaptações tragam 
inovações, para que sejam reelaborações que conversem com a vida e o cotidiano dos 
próprios alunos. Sugerimos que o resultado final dessa atividade seja apresentado 
para toda a escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=376JgN-2cEc
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