MATERIAL DIGITAL
DO PROFESSOR
Feliz aniversário, Clarice
Contos inspirados em Laços de família

Hugo Almeida (Organizador)

Elaborado por Ana Paula Mathias de Paiva
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Sumário
Carta ao(à) professor(a)
Sobre o organizador da obra
Sobre a obra e o processo de criação
Estrutura narrativa
Gênero literário
Relacionando obra, tema e gênero
Competências e habilidades associadas à obra

3
5
6
6
9
10
11

Propostas de atividades I
Pré-leitura
Leitura
Pós-leitura

12
13
19
21

Propostas de atividades II
Língua Portuguesa
Pré-leitura
Leitura
Pós-leitura
Literatura
Pré-leitura
Leitura
Pós-leitura
Arte
Pré-leitura
Leitura
Pós-leitura
História
Pré-leitura
Leitura
Pós-leitura
Sociologia/Filosofia
Pré-leitura
Leitura
Pós-leitura

22
22
22
23
23
26
26
26
27
27
27
29
29
30
30
31
32
32
32
33
34

Aprofundamento
Potencialidade criativa

35
36

Sugestões de referências complementares
Bibliografia comentada

37
39

Feliz aniversário, Clarice
Hugo Almeida (Organizador)

Carta ao(à) professor(a)
Caro(a) educador(a),
É com prazer que lhe convidamos à leitura e à exploração do Material Digital do Professor, um
registro que possibilita um trabalho literário formativo e interdisciplinar, bem como analítico, propositivo
e integrador de diferentes áreas do conhecimento. Este material objetiva auxiliá-lo(a) no trabalho em
sala de aula com o livro Feliz aniversário, Clarice, uma coletânea de contos inéditos, produzidos em
comemoração ao centenário de nascimento de Clarice Lispector (1920-2020).
Através deste guia, pretendemos ajudá-lo(a) a realizar um trabalho consistente com o livro. De forma
planejada, serão apresentadas referências intertextuais, orientações, estratégias definidas e sugestões
que poderão expandir seus estudos, enriquecer seus projetos político-pedagógicos e contribuir para o
avanço da aprendizagem dos(as) estudantes, inclusive refletindo suas dificuldades de aprendizagem e
modos de tornar o conhecimento mais interativo, dinâmico, atrativo e vinculado aos projetos de vida
dos(as) alunos(as). Afinal, o Ensino Médio passa por um amplo processo de reformulação que tem como
propósito promover uma trajetória escolar que faça mais sentido e favoreça o engajamento dos(as)
estudantes, em observação a demandas e desafios da sociedade contemporânea.
Os conteúdos aqui abordados darão subsídios a atividades individuais e coletivas, demonstrativas do
que implica trabalhar alinhado à BNCC (Base Nacional Comum Curricular), mobilizando conhecimentos,
habilidades e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo
do trabalho.
O caráter transversal deste material digital contempla as diversas áreas do saber – Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia), Ciências da Natureza e suas
Tecnologias (Biologia, Física e Química), Matemática e suas Tecnologias (Matemática) e Linguagens e
suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa) –, ressalta nas atividades
propositivas a importância do ganho de autonomia intelectual na vida do jovem estudante e sugere,
como forma de facilitar o trabalho em sala de aula, a formação disciplinar do(a) professor(a) indicado
para trabalhar, de forma prioritária, com cada segmento ou conteúdo correspondente à obra literária
em questão.
Os procedimentos para mapear conhecimentos, organizar atividades, incrementar a interação
entre estudantes de diferentes perfis e enfatizar o protagonismo dos(as) alunos(as) serão sempre
apresentados, a saber, em estrutura tríade de atividade: PRÉ-LEITURA, LEITURA e PÓS-LEITURA.
Sugestões complementares e de aprofundamento também fazem parte da estrutura deste material digital.
Em valorização ao desenvolvimento do pensamento crítico e às propostas de estímulo ao(à) jovem
estudante no que tange ao seu futuro pessoal e profissional, este material digital vai fomentar exercícios
de autoconhecimento, sugerir discussões sobre atuação social responsável e apresentar projetos, troca
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de ideias e debates relacionados aos modos de resolução de problemas e conflitos, à investigação e às
demandas da vida contemporânea, buscando conexão com o universo jovem.
Consideramos que, por meio de atividades de nível inferencial nos processos de leitura, a consciência
que os(as) alunos(as) têm acerca de sua bagagem cultural é expandida, e com isso eles ganham
autoconfiança e passam a se envolver de forma mais motivada em aprendizados colaborativos, enquanto
sujeitos proativos e com autonomia para emitir ou tomar decisões.
Obras literárias – contos, romances, poemas, crônicas, antologias etc. – que em seus apelos e temas
criam um espontâneo interesse no leitor ou ganchos interdisciplinares motivadores devem ser bemvindas e valorizadas em sala de aula, uma vez que na nova flexibilização curricular os(as) estudantes
estarão (cada vez mais) aptos a escolher parte do seu percurso educativo, de forma a conectar o que
aprendem com seus interesses e projetos de vida.
A respeito do uso da literatura na escola, esta não deve ser inadequadamente escolarizada, conforme
nos ensina a professora e pesquisadora Magda Soares,1 ou seja, é preciso cuidar para que a literatura
não esteja a serviço exclusivo da função pedagógica, do ensino de conteúdos e da verificação de
aprendizagens. A literatura, em suas múltiplas funcionalidades e aspectos de fruição, deve ser apresentada
aos(às) alunos(as) como oportunidade imaginativa. No planejamento escolar, durante a seleção de obras
e gêneros, tem de ser levado a sério o firme compromisso com a educação integral dos(as) alunos(as).
Feliz aniversário, Clarice estimula a imaginação, o pluralismo de ideias e a reflexão social. Os contos
adentram grandes áreas do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas) e podem ser consistentemente trabalhados em sala de aula em conteúdos, por exemplo, de
História, Sociologia, Filosofia, Artes e Língua Portuguesa.
Esse livro, professor(a), motiva abordagens intertextuais e interpretativas diversas, ricas em efeitos
expressivos, interessantes para debates e trocas de ideias, além de fomentar indagações relacionadas à
vida social. Em cena, os traços plácidos – por fora – e dramáticos – por dentro – dos laços de família, o
represamento e a arrebentação dos conflitos interpessoais, a resignação e o inconformismo, bem como
o espanto diante da (bruta) realidade.
No total, 27 contos de Feliz aniversário, Clarice dialogam com as treze narrativas originais de
Clarice Lispector publicadas em Laços de família (1960). Os ficcionistas valem-se da liberdade para
nomear os contos inéditos e desenvolver seus focos narrativos, sem deixar de sempre referenciar,
um a um, os contos originais de Laços de família. Cada escritor convidado, de Norte a Sul do Brasil,
percorre um caminho expressivo no tempo-espaço narrativo, a fim de realçar, através de estratégias
textuais intimistas, a experiência humana, o lado existencial das problemáticas e os vastos “labirintos
da intimidade” – conforme expressão do organizador da obra, Hugo Almeida.
Faça assim uso da literatura que habita Feliz aniversário, Clarice em homenagem ao pensamento
neomodernista (inovador) de Clarice Lispector, fascinante em sua dualidade e inteireza.
Como orientação geral, vale observar que as atividades deste material digital – relativas à conduta
humana, às formas de organização da família, à simbolização dos padrões e tipos sociais, à diversidade
das formas de pensar, ao modo de agir em sociedade e à tomada de consciência do eu, do outro e do nós
– abordam sobretudo conteúdos de Língua Portuguesa e História, dada a especificidade da obra, mas

1

SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, A. A. M.; BRANDÃO, H. M. B.; MACHADO, M. Zélia V. (Orgs.). A escolarização
da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
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de modo conjuntural e interdisciplinar dialogam com a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
integrada por Filosofia, Sociologia, História e Geografia. A fim de explicitar como fonte objetiva as
habilidades e as competências trabalhadas segundo a BNCC, as atividades serão identificadas por códigos
alfanuméricos extraídos desse documento.
Este material digital foi especialmente feito para você! Subsídios para planejamentos individuais
e coletivos, jogos de significação, atividades de interpretação crítica, debates de enfrentamento,
aprofundamentos enriquecidos com ações interlocutórias, materiais de orientação e de engajamento
dos(as) estudantes nas aprendizagens, assim como orientações claras para motivar os(as) alunos(as) a
atingirem nível inferencial nos processos de leitura: eis a proposta conjuntural deste material pedagógicoliterário, elaborado para sua fruição e mediação, professor(a).
Visite o acervo literário da escola, conheça este e outros livros.
Bom trabalho!

Sobre o organizador da obra
Hugo Almeida é escritor e jornalista, graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP). Sua tese
teve por tema o romance A rainha dos cárceres da Grécia, de Osman Lins. É autor do premiado romance
Mil corações solitários (Prêmio Nestlé, 1988); Viagem à lua de canoa foi incluído no Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNBE) de 2011, e outros livros de sua autoria conquistaram o público adulto e
juvenil, tal como Cinquenta metros para esquecer (1996) e Porto Seguro, outra história (2005). Como
palestrante na Academia Brasileira de Letras (ABL), apresentando o tema “Osman Lins, 40 anos depois,
mais atual”, Hugo Almeida discursou em 2018 – como especialista – sobre o autor pernambucano mais
conhecido por sua obra Lisbela e o prisioneiro, e também autor de O visitante, A rainha dos cárceres da
Grécia, Avalovara e outras peças de teatro.
Hugo Almeida tem experiência consolidada na organização de contos, ensaios e coletâneas. Para a
obra Feliz aniversário, Clarice, reuniu um grupo de 26 ficcionistas de diversas gerações e de diferentes
estados brasileiros, homens e mulheres – incluindo Hugo Almeida, são 27 autores e 27 contos –, que
aceitaram o desafio de escolher (cada um) com o organizador, na obra Laços de família, um conto-fonte
que inspiraria um diálogo com a linguagem intimista de Clarice Lispector e, depois, produziriam algo
literariamente inédito, em homenagem à escritora.

PARA SABER MAIS
Para mais informações sobre cada um dos autores, no que tange à formação e à
inspiração para a criação dos contos que estruturam Feliz aniversário, Clarice, visite os
paratextos na parte pós-textual: “Gênese dos contos” (p. 219-257) e “Sobre
os autores” (p. 259-270). Além disso, é possível escutar os comentários do
próprio Hugo Almeida a respeito da organização da obra no vídeo DROPS
134 – Feliz aniversário, Clarice, por Hugo Almeida, no canal Débora Mutter.
Disponível em: <https://bit.ly/3dXNTzn>. Acesso em: 21 abr. 2021.
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Autores: Álvaro Cardoso Gomes | Ana Cecília Carvalho | Anna Maria Martins |
Beatriz de Almeida Magalhães | Bruna Brönstrup | Francisco de Morais Mendes |
Guiomar de Grammont | Hugo Almeida | Itamar Vieira Junior | Jádson Barros Neves |
Jeosafá Fernandez Gonçalves | Jeter Neves | Letícia Malard | Lino de Albergaria |
Mafra Carbonieri | Marilia Arnaud | Marta Barbosa Stephens | Mayara La-Rocque |
Raimundo Neto | Rodrigo Novaes de Almeida | Ronaldo Cagiano | Ronaldo Costa
Fernandes | Sandra Lyon | Stella Maris Rezende | Tarisa Faccion | Valdomiro Santana |
W. J. Solha.

Sobre a obra e o processo de criação
Em 2020, centenário de nascimento de Clarice Lispector, completam-se também 60 anos da
publicação de Laços de família, seu mais célebre livro de contos. Para essa dupla comemoração, 26
ficcionistas brasileiros foram convidados pelo escritor e jornalista Hugo Almeida a dialogar com a obra
da escritora. Desse modo literário, esses ficcionistas a homenageiam na coletânea que traz narrativas
inspiradas em cada um dos contos de Laços de família. Intertextuais ou não, as recriações têm pontos
de vista bem diferentes ou mesmo opostos. São, em geral, duas por conto de Clarice, uma escrita por
uma mulher e outra, por um homem, numa amostragem da rica e diversificada literatura brasileira
contemporânea. Enriquecem o volume depoimentos de cada um dos autores na parte pós-textual
denominada “Gênese dos contos”.
Feliz aniversário, Clarice expressa um desafio literário povoado por laços parentais, situações
familiares recorrentes, aparentes banalidades cotidianas, assim como por relacionamentos aflitos,
velados e complexos. A narração nos põe em contato com a autorreflexão dos personagens encarnados:
reprimidos, menos antagônicos do que duais. Encontramos, na voz dos narradores, desnorteio, lamento,
ressentimento. Aprendemos, com a experiência literária, os seus contrastes e o reverso do(s) modo(s)
de ser dos personagens.
Aspectos estilísticos e simbólicos propositalmente se enredam em Feliz aniversário, Clarice para
homenagear Lispector, seu estilo e seu centenário de nascimento. Os contos, breves como um espanto,
fundos como flechadas no peito, representam no mágico espaço literário lugares mentais de viagem, tempos
suspensos, estações sentimentais, iluminações do eu introspectivo e revisitações a diálogos esquecidos –
abafados, mas demasiadamente essenciais – que nos fazem carinhosamente recordar a escrita sem
igual, ora comovente e mordaz, ora desafiadora e provocativa, vividamente intimista, metafórica e
reveladora da notável mulher e intelectual que foi Clarice.

Estrutura narrativa
Clarice é considerada uma das escritoras mais importantes do século XX no Brasil, e, para nosso
entendimento contextual, os autores de Feliz aniversário, Clarice escolheram um dos contos mais
conhecidos da autora de Laços de família (“Feliz aniversário”) para nomear este livro.
A respeito da produção ficcional inédita, Feliz aniversário, Clarice traz duas versões inspiradas em
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cada um dos contos originais de Clarice Lispector em Laços de família, sendo a exceção justamente
“Feliz aniversário”, conto que ganhou três novas apreciações em versões originais.
• A descoberta do conteúdo da obra literária pelos(as) alunos(as) deve ser um momento especial,
de valorização clara do tema, do gênero, do autor e das abordagens, professor(a).
• Em primeiro lugar, observemos que estamos diante de uma coletânea de contos. Os autores
representam a beleza da diversidade brasileira, pois são de vários estados, do Rio Grande do Sul ao
Pará. Através das narrativas alcançamos histórias inéditas e a própria Clarice (p. 53-54). Os textos
são curtos e apresentam uma referência a trechos escritos por Lispector, depois uma introdução,
uma problemática, um clímax e um desfecho.
Os contos trazem à tona produções originais, no que tange a estilo e foco narrativo. Na obra em
questão, abriu-se espaço para escritores consagrados, outros em ascensão – quanto ao reconhecimento
de público e publicações editadas –, alguns em início de carreira ou novatos. Os escritores não são apenas
jovens ou adultos ou idosos: são um mix. Há um ambiente estimulante e propício em Feliz aniversário,
Clarice para a criação artística e para a celebração da grande escritora Clarice Lispector. Afinal, todos
admiram, enquanto leitores, o estilo clariceano.
As tramas giram em torno de questões cotidianas, embates íntimos e relações (laços de família
e convivências sociais), sob um prisma sensível, por vezes contido e reprimido, por vezes confesso e
arrebatador. Muitos são os ganchos para conversações; farta é a abertura à interpretação e ao diálogo;
rico é o campo inferencial a partir da leitura dos 27 contos.
Em Laços de família, obra de Clarice Lispector, lançada pela primeira vez em 1960 e categorizada
como neomodernista, os contos se interligam através de uma temática comum a quase todos, a saber:
o desentendimento familiar ou relacional. Tanto em Laços de família quanto em Feliz aniversário, Clarice
o foco narrativo essencial apresenta aos leitores a temática existencial: personagens em ebulição,
vivenciando desordens intrínsecas, conflitos (internos e sociais), o assombro diante da realidade,
epifanias – compreender a essência das coisas.
Os enredos nos levam às reflexões profundas, à intertextualidade e ao conflito, este como marca do
psiquismo humano. Num momento somos encorajados a querer saber quantos anos levaria até sermos
jovens de novo (p. 42), e logo a seguir acompanhamos a personagem que corre para si mesma e se vê
ainda muito moça, para em seguida cair em si e voltar do que foi um dia, quando mais jovem (p. 43),
época em que o amor era como fogo que ardia sem se ver (p. 43).
As histórias trabalham tão ricas sucessões de acontecimentos que nos deparamos sutilmente nos
enredos com a crítica social – em toda a obra –, a crítica ambiental (p. 109), juízos de valor e preconceitos
(p. 63) e questões da psique humana.
O comentário do poeta Affonso Romano de Sant’Anna sobre epifania é revelador de uma das marcas
fortes na obra de Clarice Lispector:
Em Clarice, o sentido da epifania se perfaz em todos os níveis: a revelação
é o que autenticamente se narra em seus contos e romances. Revelando
a partir de experiências rotineiras: uma visita ao zoológico, a visão de
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um cego na rua, a relação de dois namorados […]. Nos romances, isto se
conta com mais força e largueza, como a longa trajetória de Martim em “A
maçã no escuro”, em seu processo de descortinar o mundo em patamares
e ir adquirindo a linguagem através dos sentidos, do pensamento, das
palavras orais e escritas. A linguagem, inclusive, como uma luta contra a
razão [ordinária].
SANT’ANNA, Affonso Romano. Com Clarice. São Paulo: Unesp, 2013.

Logo, Feliz aniversário, Clarice aguça em nós, leitores, a sensibilidade para reconhecer no texto
aquilo que é não linear, dual, intimista, plural em pensamentos, ambiguidades emocionais e condição
(mulher, filha, esposa, irmã etc.). Contribui para a curiosidade intelectual dos jovens leitores, para
exercícios interativos e dialógicos de interlocução e inferência, abarcando sobretudo os campos de
Língua Portuguesa (interpretação contextual e enunciativa, compreensão de figuras de linguagem e
recursos expressivos frasais, produção textual etc.) e História (compreensão sociocultural baseada
na observação de ações humanas que dão resposta a questões do presente), mas é uma obra que
pode animar múltiplas conversações integradas.
Encontramos histórias pungentes, personagens comoventes e emoções à flor da pele livro adentro:
por exemplo, em “A neta” – primeiro conto de Feliz aniversário, Clarice –, vemos caracterizados o
avô, a vizinha fofoqueira e a menina desmiolada, depois a moça sonhadora e um Don Juan; faz-se
menção ao (trauma) suicídio da mãe, ao desassossego, aí vem a libido, a paixão, a “casa das mulheres”,
o sorriso já resignado, um corpo para vender à beira da rodovia, a saudade e o reencontro inesperado.
Ao ler “Delírios e divagações da miúda” imaginamos esse casal de aposentados, os pais (Américo e
Eponina) e a filha adolescente, os alcoviteiros de plantão, a memória curvada ao passado, os tempos
obscuros, os algozes salazaristas, as prisões, a revolução, a babel de sons citadinos, os antigos
pregões (vendedores ambulantes de rua), as elucubrações no leito ainda desarrumado, a chegada
das mentiras; ouvimos as autorreflexões, o repertório de invencionices, a vida vacilante, o tédio, a
hesitação, o discernimento embaralhado, a compulsória rotina doméstica, um eu inconformado, esse
coração selvagem, e o inverno interior insistente. No conto “Amor reloaded”, estamos diante do
homem verdadeiro, dos filhos verdadeiros, da honestidade resplandecente; ficamos sabendo de doce
segredos, sonhos de juventude; Ana é a mulher “verdadeira” e a “outra”; exposta está a submissão,
vemos o retrato antigo, a hora perigosa, interstícios, o cego, o sofrimento mastigado, transformado
em alegria, sentidos eclipsados, transes (mentais), alcançamos a visão do que não se podia ver, o
reprimido e selvagem coração das coisas; o desfecho é felicidade dolorosa, pressentida. “Uma carta”
coloca em cena a mãe de criação (Arminda), Marta e Álvaro, ilustra sentidos pungentes, prestes
a explodir, até então adormecidos dentro do peito, sonhos (vigorosos e escuros) num mundo de
se comer com os dentes, uma vida de proibições e o amor latente, amor (im)possível, proibido, a
(in)conveniência, o desmonte do juízo, o medo, o brio, a angústia, a (estrela da) coragem, a luta
pela liberdade de escolha, a crueza do mundo, a vontade de viver, o resgate íntimo, a lembrança do
amor de outrora, a carta rasgada, o sonho queimado, o reviver (volta do que foi), a resignação, um
tipo de alegria.
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Gênero literário
Pode-se dizer que os 27 contos reunidos em Feliz aniversário, Clarice se aproximam de histórias
realistas, porque contos fantásticos incluem personagens e acontecimentos impossíveis na realidade,
de modo que não é possível qualquer explicação racional para os fenômenos (sobre)naturais. Já os
contos românticos baseiam-se em valores da burguesia, amores platônicos, idealização da mulher,
culto à natureza, entre outras características afins ao movimento artístico-cultural denominado
Romantismo – aspectos não presentes em Feliz aniversário, Clarice.
O conto é um gênero literário marcado pela concisão. Os textos costumam ser breves, bem
condensados. Cria-se um universo com acontecimentos de ficção e o recorte temporal tende a ser
reduzido. Vale-se da presença dos elementos tradicionais da narrativa – espaço, tempo, narrador e
poucos personagens; a história é focada em um conflito único e apresenta o desenvolvimento e a
resolução desse conflito:
O conto pode ser definido como uma narrativa curta e com um único
conflito. Isso significa que, nessas histórias, há poucos personagens, o
tempo e o espaço são reduzidos ao essencial e, além disso, o enredo (a
sequência de ações pelas quais os personagens passam) é marcado pela
existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma, em geral,
os contos apresentam apenas um clímax (aquele momento de maior
tensão da narrativa).
MARINHO, Fernando. Conto. Mundo Educação, 2020.
Disponível em: <https://bit.ly/3qAPsrD>. Acesso em: 04 fev. 2021.

Aproveite esta oportunidade de leitura, professor(a), para comparar – na companhia dos(as)
alunos(as) – conto e crônica. Afinal, muitos confundem esses gêneros, e Clarice Lispector foi uma
escritora que transitou entre ambos: foi cronista e contista.
Como há uma fronteira tênue entre o que caracteriza o conto e o distingue da crônica, importa
dizer que este último gênero trata de assuntos corriqueiros da atualidade, frequentemente narrado
em primeira pessoa e, muitas vezes, são publicados em periódicos impressos ou digitais. O conto, por
sua vez, é uma narrativa curta, com um único conflito, e pode assumir diversas formas (contos de
fadas com seres mágicos, contos fantásticos ou contos de ficção científica, conforme vimos). Lima
Barreto, João do Rio, Nelson Rodrigues, Rubem Braga, Rachel de Queiroz e Carlos Drummond foram
grandes escritores e cronistas. Já os escritores Machado de Assis, Murilo Rubião, J. J. Veiga, Otto Lara
Resende e Dalton Trevisan são contistas de reconhecimento nacional.
O bom cronista é aquele que consegue contar o dia a dia de um modo específico e fascinante,
com um ponto de vista singular. Alguns célebres escritores brasileiros – tais como Clarice Lispector
ou Lima Barreto – foram, também, cronistas.2

2

MARINHO, Fernando. Conto. Mundo Educação, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3qAPsrD>. Acesso em: fev. 2021.
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PARA SABER MAIS
Se você deseja obter mais informações sobre o gênero literário crônica, visite o Portal
da Crônica Brasileira: <https://cronicabrasileira.org.br/>; e a seleção gratuita de contos
clássicos e contemporâneos no portal Nova Escola: <https://bityli.com/3KNRD>.

Relacionando obra, tema e gênero
A literatura é de grande importância para a sociedade, porque é um instrumento poderoso
de comunicação e interação social. Por isso, professor(a), o tema central de uma obra, bem como
os assuntos complementares que atravessam o livro, pode fomentar a contextualização de ideias,
circulações (transdisciplinares) de saberes e ricas atividades (individuais e coletivas) de aprendizagem –
tais como núcleos de estudos, debates e fóruns; elaboração de textos; pesquisas de campo; visitas
guiadas; projetos-pilotos; interações argumentativas de formação de opinião; oficinas criativas;
diálogos intertextuais que promovam situações de trabalho colaborativas.
No caso específico do livro Feliz aniversário, Clarice, ganhamos acesso a abordagens relevantes
para exercícios de debate e para atingir a compreensão de aspectos imbricados (íntimos e relacionais)
que colocam em destaque a linguagem, o psiquismo humano e os modos de convivência social.
A linguagem surge convidativa à imaginação e como fenômeno social em Feliz aniversário, Clarice.
Afinal, em geral, a linguagem procede de alguém e destina-se a outro alguém, mas neste livro, em
especial, por vezes a linguagem também existe nos esconderijos da alma, represada na figura de um
sujeito (eu íntimo) e em seus pensamentos outrora não revelados, e agora, sobretudo no clímax das
histórias, expressos.
Ao longo da experiência de leitura, estaremos diante de propósitos comunicativos situados
no contexto social. E tanto os enunciados como os motivos e as condições de comunicação estão
correlacionados às estruturas sociais – a família é uma delas.
A literatura produzida por Clarice Lispector é, a saber, marcada pela introspecção dos personagens.
Alguns de seus livros tratam da condição feminina, das dificuldades de relacionamento, da hipocrisia,
dos papéis socialmente definidos. Feliz aniversário, Clarice se debruça sobre abordagens contrastantes
e evoca a sensível atmosfera intimista dos contos clariceanos de Laços de família.
A temática existencial atravessa os conflitos da existência humana e revela a consciência
individual dos personagens, seja por seus pensamentos, estados de alma e diálogos – ou silêncio(s)
–, os quais revelam assombros, crises, conflitos, angústias, vulnerabilidades, (des)amor, (im)
possibilidades, (des)estímulos, (des)entendimentos etc. seja pela diversidade comportamental, seja
pelas idiossincrasias dos sujeitos sociais em cena. A ambientação quase sempre é o espaço cotidiano
da vida e das trocas sociais.
Feliz aniversário, Clarice consegue desenvolver a apreciação pelos personagens caracterizados,
bem como pelos ambientes (espacialidades sociais) e acontecimentos retratados. Os contos são
capazes de exercitar em nós – leitores – a imaginação, expandindo a leitura do texto para uma potente
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projeção de reflexões. Afinal, estão em cena a carência, o desprezo, a animosidade, a desigualdade
social, o autoritarismo e muitos outros sentimentos, princípios ou procedimentos.
Por isso, professor(a), os temas que vamos apresentar a seguir contribuirão, potencialmente,
para a construção de uma bagagem de experiências que pode incrementar de forma expressiva os
seus planos de aula, bem como contribuir para a formação humana e profissional dos(as) estudantes.
Feliz aniversário, Clarice problematiza desde questões de vulnerabilidade relativas à condição
feminina e aos conflitos familiares até imersões autorreflexivas em observação a percalços da vida,
ações banais agarradas à rotina e modos humanos de ser (sensível, melancólico, resignado, submisso,
impiedoso, inconveniente, amargurado, recalcado, ambicioso, autoritário, moldável etc.).
Em Laços de família, obra de Clarice Lispector que inspirou a criação deste livro que ora analisamos,
alguns conceitos-chave destacam-se ao lado do estilo intimista que caminha por diversos mundos.
A saber: fastio; tédio; devaneio; rotina; amor; sensibilidade; inquietação; despertar; tensão; conflito;
espanto; desprezo; hesitação; obsessão; epifania (fusão do eu e do mundo; revelação); existência;
família; desentendimentos; libertação; hipocrisia social; ruptura da monotonia; consciência do outro;
impossibilidade; escolhas; superficialidade; o perigo de viver. Termos que expressam as complexidades
da vivência e da convivência humana.
Quanto ao livro Feliz aniversário, Clarice e seus 27 contos, percebe-se que ora se assemelham
conceitualmente a Laços de família, ora fazem surpreendentes abordagens. Nele, há palavras-chave que
dialogam com as do livro de Clarice Lispector, outras expandem os sentidos da existência humana ali
ficcionalizadas. São elas: encontros e desencontros; alheamento; ambiguidades emocionais; segredos;
paixão; angústia; saudade; conflito; espanto (diante da realidade); descaso; desassossego; vontade de
viver; restrição versus liberdade; medo; autoritarismo; complacência; decepção; intimidade; devaneio;
desespero; tédio; ansiedade; vulnerabilidade; constrangimento; tirania; sujeição; renúncia; coragem;
inquietude; estupefação; família; vicissitudes da vida.

Competências e habilidades associadas à obra
A leitura mediada de Feliz aniversário, Clarice pelos(as) estudantes pode promover:
• O incentivo à leitura literária inferencial e à descoberta de relações de intertextualidade;
• A valorização do papel da contextualização e da interdiscursividade na formação leitora;
• A ampliação do repertório vocabular e a valorização dos efeitos de sentido por usos expressivos
da linguagem;
• O desenvolvimento da sensibilidade estética, da imaginação, do conhecimento do outro e da
autorreflexão.
Além disso, as propostas de atividades deste material digital estão em conformidade com a
BNCC e apontam, para sua consulta, as principais habilidades que podem ser desenvolvidas no
decorrer do seu trabalho com a obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um código alfanumérico cuja composição é a
seguinte:
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EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de
números (13) indica que
as habilidades descritas
podem ser desenvolvidas
em qualquer série do
Ensino Médio, conforme
definição dos currículos

A segunda sequência de
letras indica a área (três
letras) ou o componente
curricular (duas letras):
LGG = Linguagens
e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
e suas Tecnologias
CNT = Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

Os números finais indicam a competência específica à qual se relaciona a
habilidade (1º número) e
a sua numeração no conjunto de habilidades relativas a cada competência
(dois últimos números).
O uso de numeração
sequencial para identificar as habilidades não
representa uma ordem ou
hierarquia esperada das
aprendizagens. Cabe aos
sistemas e escolas definir
a progressão das aprendizagens, em função de
seus contextos locais.

Sempre que desejar, acesse a BNCC a partir do QR Code ao lado e consulte os textos
que descrevem cada competência ou habilidade relacionadas nas propostas de atividades.
Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 21 abr. 2021.

ACESSE:

PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
Professor(a), o processo de escolarização do texto literário em sala de aula necessita da elaboração
de estratégias de ensino e sua sistematização, que ocorre por etapas. O primeiro momento é dedicado
ao contato com o objeto livro: tocar, sentir a textura do papel e cheirar um livro fazem parte da
apreciação de sua materialidade. Para ver mais de perto, é relevante apreciar a composição em seu
conjunto para, posteriormente, seguir rumo a análises mais aprofundadas, relacionando o livro com
saberes externos a ele, mas necessários à sua compreensão plena. Letramento literário é o nome que
se dá a esse processo de leitura de um livro e está estruturado em três etapas.
Na pré-leitura, o(a) leitor(a) é provocado(a) a lançar mão de seus conhecimentos prévios, de
mundo, linguístico e textual, para acolher o livro e, através de pistas, ir decifrando essa materialidade
e seus mistérios. Essa é a etapa das suposições, das hipóteses, as quais podem ser elaboradas, testadas
ou refutadas no momento da leitura. Antes de partir para a leitura da história propriamente dita, é
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importante, professor(a), motivar os(as) estudantes para a chegada deste bem cultural: o livro. É
preciso aguçar a curiosidade deles(as) a respeito de Feliz aniversário, Clarice. Antes da leitura, pode
ser feita uma introdução ao tema e aos autores, o livro pode circular pelas mãos dos(as) alunos(as)
e ser apreciado na sua materialidade e registro artístico-literário, ou até mesmo pode ser retirado
da estante da biblioteca – caso seja possível – pela turma, em observação aos gêneros que estão ao
seu lado. O essencial é ter em mente que durante a pré-leitura os(as) alunos(as) devem ter abertura
para formular hipóteses a respeito da obra.
A leitura, por sua vez, acontece quando os(as) estudantes, já motivados, se interessam por conferir
hipóteses elaboradas na etapa de pré-leitura; nesse momento outras hipóteses serão levantadas. É
fundamental lembrar que professor(a) e estudantes devem ser parceiros ao longo desse processo de
letramento literário e garantir que a estética do texto literário seja o bem maior a ser apreciado. Nessa
etapa, as atividades devem ser estimulantes e desafiadoras, de modo a valorizarem a criatividade
dos(as) estudantes do Ensino Médio.
A pós-leitura ocorre quando as experiências de leitura são compartilhadas e as expectativas
iniciais são checadas, e os participantes do processo podem falar livremente de sua experiência de
leitura literária.
Todas as atividades propostas neste material digital estão de acordo com as orientações da BNCC
para a Educação Básica, nomeadamente para o Ensino Médio. Seu papel, professor(a), é ser um(a)
guia desafiador(a) e sedutor e, acima de tudo, com a convicção de que o(a) estudante deve ser o(a)
protagonista do seu próprio processo de aprendizado.3

Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 50 min
Momento 1: Análise dos paratextos
Paratextos: Onde estão na estrutura do livro e para que servem?
Os paratextos cumprem uma função importante na estrutura do livro. Incluem, por exemplo: capas,
orelhas, dedicatórias, epígrafes, apresentação, prefácio, introdução, sumário, glossários, resumos autorais,
notas finais etc. Eles não definem a obra literária, mas contribuem para seu entendimento. Por isso,
professor(a), vamos aprender juntos a melhor utilizá-los: na fase de pré-leitura e de aproximação inicial,
observe na materialidade do objeto livro o trabalho estético com a linguagem; em seguida, observe o
título, a ilustração de capa, o texto de quarta capa (sinopse, resenha, depoimento, apresentação autoral,
crítica literária ou jornalística etc.), a folha de rosto e as capas internas. A parte textual vai incluir a leitura
propriamente dita, o encontro com a trama. Após a leitura literária, observe se existe algum texto de
apoio na parte pós-textual da estrutura do livro. Considere os paratextos detalhadamente, pois todo
e qualquer elemento editorial impresso compõe a unidade (obra) e pode fomentar o interesse leitor,
contextualizar a trama e motivar importantes intertextualidades.

3

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
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Orientações/resolução: Ao apresentar a capa para os(as) alunos(as), professor(a), chame a
atenção para o título e para as imagens. O que a ilustração mostra? O que o título ressalta? Há algo
sugerido na parte verbal e não verbal? Há outras informações relevantes que são destacadas na
capa? A capa ressalta os 100 anos de Lispector, mas também 2020, pois foi o ano de lançamento
de Feliz aniversário, Clarice. Outro fato importante é que a capa menciona que o livro apresenta
contos inspirados em Laços de família. Ou seja, pela capa temos acesso ao gênero literário e aos
motivos de inspiração da criação ficcional.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG302), (EM13LGG602).

Momento 2: Visão do organizador acerca da obra
Professor(a), apresente para os(as) alunos(as) a entrevista de Hugo Almeida ao
jornal O Tempo sobre Feliz aniversário, Clarice. Analisem juntos o texto argumentativo
e o posicionamento assumido pelo entrevistado, no caso, o organizador da obra. Você
pode lê-la acessando: <https://bit.ly/328ZBBS>. Acesso em: 12 abr. 2021.

disponível em:

Orientações/resolução: Professor(a), a sugestão é para que a análise seja feita em conjunto,
porém, seu papel é permitir que os(as) estudantes sejam os(as) protagonistas da atividade. Você
pode elaborar questões que norteiem o diálogo e contribuam para aprofundar o entendimento
dos temas abordados na obra.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP05).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG302).

Proposta 2
Duração: 50 min
Momento 1: Análise da epígrafe
Professor(a), na parte pré-textual, encontramos uma interessante epígrafe que lembra a intimidade
das trocas de cartas. Clarice dialoga com o amigo Hélio Pellegrino, psicanalista, poeta e escritor
brasileiro de renome. Em sala de aula, leia com os(as) alunos(as) esse paratexto e solicite que
eles(elas) elaborem uma “Carta de intenções” aos autores da obra, contando o que gostariam de
encontrar nos contos.
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Orientações/resolução: Professor(a), como a obra é composta por 27 contos, sorteie um autor
para cada aluno(a). Nos casos em que a turma tiver número superior ao número de autores, não
haverá problema em repeti-los, posto que as cartas são individuais. Aproveite para comentar
com os(as) estudantes que muitos escritores, com diversas finalidades, possuíam o hábito de se
comunicar através de cartas. Marque uma data para a entrega dos textos e solicite que os(as)
estudantes os leiam para os demais colegas. Nas atividades de pós-leitura, debata com eles se as
expectativas que tinham foram contempladas ou não.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP03).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104), (EM13LGG301).

Momento 2: Análise do sumário, da apresentação e dos depoimentos
Ainda na primeira aula (50 min.), vale demonstrar aos(às) alunos(as), professor(a), que as divisões
da trama na parte pré-textual do livro ("Sumário") são significativas para o entendimento contextual,
pois mencionam o conto-fonte que inspirou cada uma das criações autorais – e para a unidade estrutural
do livro: uma homenagem a Clarice Lispector e Laços de família. Predisponha os(as) alunos(as) à leitura
da "Apresentação" (p. 11-13), breve e esclarecedora, assinada pelo organizador da obra, Hugo Almeida.
Por meio desse texto inicial, é possível entender melhor a dupla celebração em jogo na edição – 60 anos
de publicação de Laços de família e 100 anos de Lispector – e a honra que representou para o grupo
escrever Feliz aniversário, Clarice.
Há também uma interessante parte pós-textual a ser explorada por alunos(as) e professores(as),
formada por 27 depoimentos (“Gênese dos contos”, p. 219-257) e apresentações autorais (“Sobre os autores”,
p. 259-270). O material foi produzido em linguagem acessível e motivadora, e trata de particularidades
do estilo clariceano, explicita fases do processo autoral criativo (pesquisa, releituras, imersão, embates,
realização) e se abre ao debate e à interlocução, assim como à apreciação livre e ao estudo aplicado.

Orientações/resolução: Professor(a), caso seja possível, organize a ordem das leituras seguindo
o sumário. Ao final, recolha as cartas e, posteriormente, faça uma revisão dos textos, adicionando
comentários que ajudarão os(as) estudantes a melhorarem a produção textual.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP03).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104), (EM13LGG301).

Momento 3: Leitura das cartas
Na data em que combinar com os(as) estudantes para a entrega das cartas, solicite que eles(elas) leiam
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o que escreveram e, ao final, teçam alguns comentários acerca das produções, exercendo sempre um caráter
motivador e propositivo, no intuito de permitir que todos se sintam confortáveis para a realização da atividade.

Orientações/resolução: Professor(a), caso seja possível, organize a ordem das leituras seguindo
o "Sumário" de Feliz aniversário, Clarice. Ao final, recolha as cartas e, posteriormente, faça uma
revisão dos textos, adicionando comentários que ajudarão os(as) estudantes a melhorarem a
produção textual.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP15).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104), (EM13LGG301).

Proposta 3
Duração: 100 min
Momento 1: Bebendo da fonte
Clarice é uma escritora original, que manifesta a necessidade de inventar e de transmitir sensações
além dos fatos, e a obra Laços de família é um conjunto impressionante em seus treze contos.
Como forma de aproximar os(as) alunos(as) do estilo de Clarice Lispector e de suas contribuições
literárias inestimáveis para a história da Literatura Brasileira, que tal uma roda de leitura em valorização
a diálogos intertextuais? A princípio caberá ao(à) professor(a) mediador(a) a seleção de alguns trechos
de Laços de família para apresentação oral à turma. Logo depois, num segundo momento de partilha
sequencial, os(as) alunos(as) podem ser convidados à leitura das citações que antecedem os 27 contos
de Feliz aniversário, Clarice.

Orientações/resolução: Professor(a), como informado na proposta, é fundamental que os trechos
de Laços de família sejam selecionados previamente para que a atividade seja desenvolvida sem
embaraços. Organize as leituras seguindo a ordem em que os contos aparecem no livro.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG103).

Momento 2: A simbologia em Clarice
Em seguida, observem juntos o texto argumentativo e o posicionamento assumido pelo escritor
e poeta brasileiro Affonso Romano de Sant’Anna. Indague aos(às) alunos(as), professor(a), o que
compreendem por “realidade simbólica”. Lembre-os(as) de que “símbolo” é um termo que se refere ao
reconhecimento coletivo e à convenção.
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O processo narrativo em Laços de família se instaura tomando como base
não a “realidade” tal como ela é codificada e definida pela comunidade.
Desinteressada dos referentes externos – a geografia e a história, se referidas,
o são acidentalmente – é sobre uma realidade simbólica, expressionista e
complexa em que o seu texto buscará amparo. O fato de seus contos serem
localizados especialmente nos mais diversos bairros cariocas e ela mencionar
certos locais públicos, não a transforma em autora interessada na produção
mimética: a localização espaço-temporal aí é totalmente aspectual sem
jamais subir a estrutura dos contos, pois será na tensão entre o exterior e o
interior que a narrativa de Clarice Lispector, feito nó, se instaurará. E o leitor
será convidado a desatar o nó górdio. […] Eis o corolário lispectoriano, conta
por conta, onde o leitor poderá experimentar o descontrole e o êxtase, o
externo e o interno, a entrega e o abandono, a partida e a chegada, o nó que
nunca desata e o instante que nunca se acha porque o que se busca ainda
não se mostra palpável ao primeiro toque – é preciso auscultar, e muito, para
não se deixar arrastar pelos caminhos tortuosos e sem uma saída provável,
porque em Clarice a procura é luta e exige uma resposta […].
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Análise estrutural de romances brasileiros.
7. ed. Petrópolis: Vozes, 1989 apud BARROS, Aluísio. Clarice Lispector: num colar de
contas, a menor mulher do mundo. CCHLA/UFRN, 2011. Disponível em:
<https://bit.ly/31zThD3>. Acesso em: 06 jan. 2021.

Além das características da linguagem: performática, metafórica e inovadora, comovente e intimista,
outro aspecto que faz a diferença nas criações de Clarice Lispector é a visão de mundo que aparece
em suas histórias. As entrelinhas sugerem a dominação imposta através dos estilos de vida, as rotinas
aparentemente previsíveis podem esconder transtornos, exasperações, conflitos potentes. E grande parte
da força da linguagem clariceana encontra-se impressa na magnitude das emoções de seus personagens.
Programe uma visita à biblioteca. Os(As) alunos(as) podem ir individualmente ou em grupos – sugerimos
de três a cinco alunos por vez. Após a leitura de pelo menos três contos de Laços de família, peça que deem
início proativamente a um levantamento de frases e a uma seleção pessoal que ressalte trechos interessantes
em relação aos estados de alma dos personagens, aos usos de linguagem e ao estilo clariceano.

Orientações/resolução: Professor(a), a ideia desta atividade é permitir que os(as) estudantes (re)
conheçam a escritora homenageada em Feliz aniversário, Clarice e entendam que, para entrar no
universo clariceano, é necessário estar aberto a diferentes formas de ver o mundo, principalmente se
atentarmos para as simbologias adotadas pela escritora em suas obras. Para a visita à biblioteca, de
antemão, verifique se há obras da escritora no acervo da escola e combine com o(a) bibliotecário(a)
as visitas. Caso não haja obras de Clarice na biblioteca, é possível encontrá-las em sites de domínio
público (obras de diversas naturezas que não estão mais sob a legislação de direitos autorais).
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
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Língua Portuguesa: (EM13LP03).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG401).

Proposta 4
Duração: 50 min
Momento 1: Criando relações intertextuais
Professor(a), solicite que os(as) estudantes realizem uma pesquisa de trechos das obras de Clarice
Lispector, façam uma análise do estilo textual encontrado neles, busquem explicitar as relações dialógicas
e identifiquem posicionamentos do enunciador diante daquilo que é dito no texto. Além disso, peça que
verifiquem se os textos foram escritos em primeira ou em terceira pessoa.
Observe na companhia dos(as) alunos(as), professor(a), peculiaridades estruturais e estilísticas de
diferentes gêneros literários – no caso, sugerimos a observação de crônicas de Clarice Lispector e de
outros autores publicadas em periódicos, para a posterior comparação com contos de Feliz aniversário,
Clarice. Experimentem diferentes ângulos de apreensão.
Indague os(as) alunos(as) se os trechos de Laços de família lidos por eles parecem tratar mais de
fatos ou de como os personagens compreendem os fatos – narrados, vividos. Esta será uma atividade de
interpretação. Observem juntos, ainda, que nas obras de Clarice Lispector a reflexão parece se sobrepor
à ação. Acrescente, professor(a), que a própria escritora declarou: “Os meus livros não se preocupam
com os fatos em si, porque para mim o importante é a repercussão dos fatos no indivíduo”. Exponha a
declaração da escritora e solicite que os(as) alunos(as) comentem-na.

Orientações/resolução: Professor(a), solicite que os(as) estudantes apresentem a pesquisa
realizada e expliquem as relações intertextuais encontradas. Comente que dos treze contos de
Laços de família, doze são narrados em terceira pessoa e apenas um, “O jantar”, em primeira
pessoa. Mais tarde, após a leitura dos textos em homenagem à escritora, observem juntos se os
contos de Feliz aniversário, Clarice foram escritos em primeira ou terceira pessoa e os efeitos de
sentido que advêm dessa escolha.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP03).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG103), (EM13LGG301).

Momento 2: A mulher em Clarice
Motive os(as) estudantes a observar se todos os contos de Laços de família estão centrados na
figura feminina ou não. Observe com a turma, por exemplo, que “O jantar” apresenta o foco narrativo
centrado na figura masculina.
Muitos contos de Clarice Lispector têm como protagonista a mulher – a mãe, a filha, a esposa
etc. Sugerimos, então, a leitura de um texto jornalístico do Correio Braziliense, publicado em 2017: “O
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universo feminino de Clarice Lispector: a autora que se empenhou na criação de protagonistas mulheres
e mostrou o lado profundo de seus personagens”.4
Orientações/resolução: Professor(a), peça que os(as) estudantes apresentem suas impressões
acerca do que conseguiram observar do universo feminino na obra de Clarice. Tal atividade será
complementada após a leitura de Feliz aniversário, Clarice.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP07).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG103), (EM13LGG202).

Após esse momento de pesquisa, troca e experimentações, que tanto contribui para a chegada do
livro na sala de aula, convide os(as) alunos(as) à leitura de Feliz aniversário, Clarice.

Leitura
Todo texto literário trabalha um foco narrativo. Mas o que isso significa exatamente? O foco narrativo
designa em quem a narrativa está centrada; aquele que narra uma história (narrador). Em outras palavras,
o foco narrativo representa a “voz do texto”, isto é, o ponto de vista a partir do qual é feita a narração.
Observe no quadro a seguir os três tipos de narrador que podem ser encontrados nos contos presentes
em Feliz aniversário, Clarice: narrador personagem; narrador observador; narrador onisciente.

PARA SABER MAIS
Os tipos de narrador são o narrador personagem (em primeira pessoa), que
participa da história; o narrador observador (em terceira pessoa), que apenas
narra o que vê; e o narrador onisciente (também em terceira pessoa), que tem
total conhecimento de personagens e fatos.
Cada um desses narradores tem um ponto de vista, isto é, um foco narrativo, uma
perspectiva particular da história. […] Uma história pode ser narrada de diferentes
perspectivas, isto é, de distintos pontos de vista. O narrador pode fazer parte da
trama e, assim, expor sua visão particular dos fatos, mas pode também estar de
fora, apenas como um observador dos acontecimentos ou mesmo detentor de um
conhecimento prévio acerca do enredo. Essas diferentes maneiras de narrar-se uma
história chamamos de foco narrativo.
Fonte: SOUZA, Warley. Tipos de narrador. Português: o seu site da língua portuguesa. Disponível em: <https://
bit.ly/3edLH8P>. Acesso em: 04 fev. 2021.

4

ANDRADE, Isabella de. O universo feminino de Clarice Lispector. Correio Brasiliense, 01 mar. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2PjwngR>. Acesso em: 26 jan. 2021.
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Proposta 5
Duração: 120 min
Momento 1: Leitura dos contos
Professor(a), a partir de leituras (representativas e simbólicas) da obra Feliz aniversário, Clarice,
somos capazes de perceber a caracterização de ambientes predominantemente conflituais e emocionais.
A narrativa ora parece nos capturar de modo orbital e envolvente, ora abruptamente, pelo choque de
realidade. Então peça que os(as) alunos(as) escolham de dois a três contos e indiquem qual o foco
narrativo presente em cada um deles, explicitando a “voz do texto”, ou seja, o tipo de narrador de cada
conto selecionado. Perceba se os(as) estudantes compreenderam a importância do conceito de foco
narrativo para o desenvolvimento do enredo e os rumos da narrativa. Sonde entre os(as) alunos(as)
se compreendem a diferença entre autor e narrador.
Pergunte-lhes o que conseguiram inferir a partir da leitura dos contos. Abra um espaço interativo
para as seleções textuais e a construção coletiva de conhecimento. Estimule nos(nas) alunos(as),
professor(a), o diálogo e a interpretação crítica, a observação dos usos da linguagem e da escolha
vocabular, pois um conjunto de arranjos e detalhes acentuam no texto gradações de tensão pela via da
expressão emocional dos personagens retratados em Feliz aniversário, Clarice.

Orientações/resolução: Professor(a), é importante que esta atividade siga um cronograma
de apresentação, como a sequência da ordem dos contos no livro, por exemplo. Você também
pode organizar questionamentos que ajudarão a esclarecer pontos cruciais para o entendimento
dos contos e da obra como um todo. Além disso, selecione trechos que ajudem a exemplificar
os conceitos abordados em cada conto e que sinalizem questões significativas para um jovem,
tais como: sentimento de desprezo ou indiferença; incompreensão filial; medo e angústia;
vulnerabilidade social; frieza e desamor como estopim para embates familiares; estresse emocional;
experiência de trauma psicológico.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP03).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG103), (EM13LGG201).

Momento 2: Apresentação das interpretações
Solicite que os(as) estudantes apresentem as análises que realizaram acerca dos contos lidos.
Essa atividade pode ser feita através de exposição oral, por cartazes ou, caso haja recursos midiáticos
disponíveis, que alguns (ou todos) elaborem apresentações com as informações preponderantes e com
imagens ilustrativas.

Orientações/resolução: Professor(a), é necessário especificar sobre quais contos os(as) estudantes
deverão realizar a apresentação e estimar o tempo de fala de cada participante/grupo, a fim de
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evitar que a atividade se estenda demasiadamente. Para finalizar essa proposta, você poderá
realizar perguntas que acrescentem informações que sejam relevantes para a obra, caso não
tenham sido atingidas após a explanação feita pelos(as) estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP16).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104), (EM13LGG301).

Pós-leitura
Proposta 6
Duração: 100 min
Momento 1: Debate
Apresente aos(às) alunos(as), neste momento, um texto publicado em jornal que coloque na roda
de conversa um assunto de suma importância: “filhos preteridos”. Realizem a leitura do texto jornalístico.
A seguir, professor(a), tendo por base – por exemplo – a leitura dos contos “O filho do pai” e “Asa negra
arrastada na areia”, organize um debate.
Destaque aos(às) alunos(as), professor(a), que a estrutura de um debate formal envolve três
grupos distintos: aqueles que defendem a resolução de um problema previamente levantado, aqueles
que se opõem à resolução apresentada e aqueles que deverão julgar de modo imparcial a qualidade das
evidências apresentadas e as argumentações das duas partes.
Oriente os(as) estudantes a selecionarem informações e argumentos em fontes confiáveis, a fim
de bem sustentarem suas posições defendidas.

Orientações/resolução: Ressalte, professor(a), os objetivos envolvidos na atividade, para que
as ações ganhem maior sentido para os(as) estudantes: mencione que o debate e a discussão
mediada são formas de tratamento de problemas e de apreciação de possíveis resoluções. Tratase, portanto, não de acentuar opiniões num forte embate ideológico, mas, sim, de um esforço
de construção de resoluções de problemas utilizado por sociedades democráticas para que seja
possível chegar à conclusão mais adequada possível para todos os envolvidos. Assim sendo, a
atividade do debate é de grande valia para a formação educacional dos(as) alunos(as), pois
estimula o desenvolvimento do pensamento crítico e a prática da elocução, além de auxiliar no
processo de desenvolvimento do raciocínio lógico.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP46).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104), (EM13LGG301).
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Momento 2: Produções escritas
Proponha aos(às) estudantes a elaboração de um texto crítico após o final do debate pelos grupos.
Solicite que eles(elas) escolham um ponto de vista e tentem relacioná-lo a um dos contos lidos em Feliz
aniversário, Clarice.

Orientações/resolução: Professor(a), esta atividade serve como consolidação do aprendizado
acerca dos diversos conceitos abordados na obra alvo Feliz aniversário, Clarice e, também, nas
intertextualidades processadas através das atividades realizadas. Outra sugestão seria a escrita de
resenhas críticas sobre a obra, para que os(as) estudantes possam demonstrar o que foi importante
para eles(elas) antes, durante e após a leitura e que determinou a impressão que passaram a ter
a respeito do livro. Marque uma data para a entrega dos textos e socialize-os com os demais.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP15).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104), (EM13LGG301).

PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

Língua Portuguesa
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 50 min
Análise de efeito do discurso
Antes da leitura explique, professor(a), os conceitos de figuras de linguagem, que criam expressividade
e transformam os discursos em algo mais belo e entretido, para, posteriormente, ao longo da leitura
dos contos de Feliz aniversário, Clarice, realizar um trabalho interpretativo e de análise utilizando tal
recurso argumentativo.
Orientações/resolução: Professor(a), relembre as figuras de linguagem para os(as) estudantes,
posto que, provavelmente, eles já as conheçam. Enfatize a questão dos sentidos literal e figurado
com exemplos que os ajudem a assimilar o conteúdo. Neste site você encontrará 26 figuras que
o(a) auxiliarão na realização desse trabalho: <https://bit.ly/3kUefFL>.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
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Língua Portuguesa: (EM13LP02).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104), (EM13LGG301).

Leitura
Proposta 2
Duração: 50 min
Figuras de linguagem
Observe, professor(a), que entre as figuras de linguagem a mais conhecida é a metáfora. Mas
existem várias outras que destacam e vivificam o texto. No campo das linguagens, elas funcionam como
estratégias que o orador (ou escritor) pode aplicar à fala (ou ao texto) para conseguir um determinado
efeito na interpretação do ouvinte (ou leitor).
Após a leitura da obra, selecione trechos em que se pode encontrar exemplos das figuras de
linguagem e desafie os(as) alunos(as) a descobrir qual delas está presente no trecho lido. Você também
poderá realizar um jogo em que os(as) estudantes decidam e escolham qual é a figura de linguagem
que se pode associar à parte lida.

Orientações/resolução: Professor(a), o objetivo desta atividade é permitir que os(as) estudantes
compreendam os sentidos decorrentes dos usos expressivos da linguagem presentes nos contos,
sabendo diferenciar o que se deve entender como literal e figurado. Que tal propor um jogo?
Organize a turma em grupos e peça que produza cartões com letras de “A” a “D” em uma folha
de papel; leia os trechos e pergunte a que figura de linguagem pode ser associado cada um,
oferecendo-lhes quatro alternativas. Caso haja a possibilidade, providencie, junto à escola, pequenos
brindes para os grupos vencedores do jogo.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP06).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG301).

Pós-leitura
Proposta 3
Duração: 50 min
Análise das partes episódicas
Em alguns momentos, os contos de Feliz aniversário, Clarice promovem um efeito de suspensão
do tempo e da realidade, mesmo quando tratam de assuntos familiares e cotidianos. Assim como as

MATERIAL DIGITAL D O P RO F ES S O R – F ELI Z AN I V E R SÁ R I O, C L A R I C E

23

obras de Clarice Lispector, os contos de Feliz aniversário, Clarice estimulam a imaginação leitora e
podem ser focados sob muitos olhares. A trama, realista-ficcional, passa pelas emoções e recordações,
pelo lado de dentro dos personagens, por suas divagações, alheamentos, pensamentos íntimos. Ao
longo desses momentos profundos, reflexivos, silenciosos ou ativos, às vezes quase selvagens, o
tempo parece parar por breves instantes, para que o simbólico mostre sua presença e acenda, um a
um, os significados do texto.
Então, professor(a), sugira aos(às) estudantes a releitura do conto “Asa negra arrastada na areia”
(p. 107-117), e estimule-os(as) a apreciar relações entre as partes do texto e a observar, na leitura de
Feliz aniversário, Clarice, quantas são as partes episódicas contidas no conto.

Orientações/resolução: Professor(a), abaixo apresentamos algumas respostas possíveis para a
atividade proposta:
A) "A que nasceu a seguir era pequena, quase do tamanho de uma batata-doce" (p. 107).
B) "A aposentadoria ainda estava em análise, foi o que disse a funcionária sem tirar os olhos da
tela do computador" (p. 108).
C) "A menina sentada no sofá balançava as pernas curtas que nem sequer chegavam ao chão" (p. 108).
D) "Abriram a urna pequena, desbotada pelo tempo e pela umidade, corroída pelos insetos" (p. 109).
E) "Em 2019, a menor mulher do mundo é uma indiana nascida em 1993. […] Quantas coisas
medem menos que 62,8 centímetros, a altura dessa pequena mulher?" (p. 111).
F) "Smallest Woman é um robô de última geração inspirado nas pequenas mulheres pigmeias
da África. Com 45 centímetros, consegue acessar os cantos mais difíceis da casa […]" (p. 112).
G) "Você por aqui, aconteceu alguma coisa?, mamãe perguntou ao abrir a porta" (p. 114).
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP02).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG302).

Proposta 4
Duração: 50 min
Escrita criativa
O espaço e o tempo podem parecer estar em descontinuidade, mas tudo faz parte de um propósito
e um estilo textual inspirados em Lispector. A aparente falta de nexo entre os episódios é, na verdade,
uma (complexa) estratégia comunicativa que fragmenta o conto em múltiplas histórias paralelas para,
depois, unificar os sentidos potentes e essenciais, em algo coerente. Verifique, professor(a), se os(as)
alunos(as) compreenderam essas nuances de não linearidade.
Convide os(as) estudantes a criar novas entradas episódicas ou desfechos para os contos; incentive,
professor(a), o exercício dessa prática textual. Valorize a construção composicional, a relação entre as
partes do texto, a coerência textual, a organização dos pensamentos, o gancho temático, bem como
as relações lógico-discursivas envolvidas.
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Orientações/resolução: Professor(a), o objetivo é estimular a reflexão e a criatividade, permitindo
que se alie a leitura à escrita e, além disso, possibilitar aos(às) estudantes engajamento com o
texto lido e aprimoramento dos conceitos de construção textual. Convide-os(as) a ler o resultado
de seus trabalhos para a turma. Recolha as atividades e faça uma revisão textual, em seguida
devolva-as, mas não se esqueça de deixar recados de elogios e incentivos.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP02), (EM13LP15).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101).

Proposta 5
Duração: 50 min
Interpretação textual
Uma atividade de aprofundamento muito comumente utilizada para análise de obras literárias é a
elaboração de respostas a partir de perguntas de interpretação. Há quem não goste de tal estratégia,
porém, ela ainda é cobrada em muitos exames que visam ao ingresso em uma faculdade ou universidade.
Portanto, elaboramos algumas questões acerca do livro que podem ajudar a consolidar os conhecimentos
construídos ao longo das atividades realizadas. Fica a seu critério, professor(a), a melhor forma de utilizá-las.
1. Como lhe parece o ambiente familiar descrito e sugerido nos contos de Feliz aniversário, Clarice?
Acolhedores, organizados? Moldáveis? Frios e interesseiros? Desgastados? Sob limite e prestes
a ir pelos ares? Justifique sua resposta com base nos textos.
2. Use sua cognição e sensibilidade para comentar o que será que Hugo Almeida, organizador
da obra, quis dizer na “Apresentação” (p. 11) com as frases: “Na sua Via Láctea de contos,
a constelação mais brilhante e harmoniosa tem 13 estrelas e chama-se Laços de família, de
1960”; “Com este Feliz aniversário, Clarice, 27 ficcionistas brasileiros dialogam com sua obra e
homenageiam essa estrela – tão humana quanto misteriosa […]”.
3. O que pode ser percebido de recorrente ou semelhante, atravessando os enredos dos 27 contos de
Feliz aniversário, Clarice? Responda a essa questão observando a linguagem, os focos narrativos,
a caracterização dos personagens, os ambientes onde as ações se desenvolvem, os temas e os
momentos de clímax e desfecho.
4. Analise e compare os variados desfechos presentes nos contos do livro. Algum deles também
coincide com o clímax da história?
5. Laços de família e Feliz aniversário, Clarice foram publicados em momentos históricos distintos.
Desconsiderando o período de tempo que os separa, há lições para a vida atual que podem ser
retiradas de ambas as obras? Exemplifique.

Orientações/resolução: Professor(a), caso os desfechos não revelem o clímax, como é esperado,
motive os(as) alunos(as) a os situar nos contos e apresentar para a turma o(s) trecho(s) que
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acreditam ser o ponto culminante da(s) histórias(s) – isso considerando a análise de cada conto,
lido na íntegra. Antes de solicitar que os(as) estudantes respondam aos questionamentos, crie
o gabarito para as respostas acima. Você também poderá elaborar outras questões que possam
ser utilizadas junto ou separadamente a essa atividade.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP02).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG302).

Literatura
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 10 min
Caracterização dos personagens
O substrato humano essencial parece ser o herói nas histórias de Clarice Lispector; tal característica
também pode ser notada em Feliz aniversário, Clarice. Por isso, professor(a), motive os(as) alunos(as)
a ler atentamente os contos, percebendo nos personagens nuances de comportamento, modos de
pensar e de agir.

Leitura
Proposta 2
Duração: 50 min
Produções midiáticas
Professor(a), estimule os(as) estudantes, durante o processo de leitura, a "tuitar" sobre os
personagens. Os(As) alunos(as) podem descrever características comportamentais, transcrever falas,
expor atitudes, opinar e identificá-los – pelo nome ou característica e conto de referência.
Motive os(as) estudantes a criar via Twitter – ou outro canal tecnológico servidor para microblogging –
uma rede de troca. Nesse canal, cada um deve escrever o que considera relevante no comportamento,
nas atitudes, no modo de ser, pensar e agir de certos personagens. Eles(Elas) também podem escolher
escrever somente a respeito de um personagem ou de um conto e se aprofundar nessa tarefa. Todos
os comentários postados devem ser permanentemente atualizados e devem estar acessíveis à turma,
de modo que haja uma rede de fomento ao conhecimento.
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Orientações/resolução: Professor(a), forneça um exemplo de abordagem aos(às) estudantes para que
se sintam seguros(as) na hora de realizarem as atividades. Você também deverá ter acesso às redes
sociais utilizadas para a atividade, com o objetivo de conhecer as postagens e adicionar comentários,
críticas e elogios. Caso queira, a atividade também poderá ser realizada através de um blog.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP18).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG302).

Pós-leitura
Proposta 3
Duração: 50 min
Nas redes sociais
Como estratégia de incentivo e divulgação da obra lida, solicite que os(as) estudantes postem a
imagem da capa do livro e convidem os amigos para curtirem as postagens. Uma premiação poderá ser
dada à postagem que obtiver mais likes.

Orientações/resolução: Professor(a), para a realização desta atividade de pós-leitura, é essencial
que a rede social seja acompanhada, no mínimo, uma vez por semana, para que os(as) estudantes
não se sintam desestimulados. Além disso, é importante estabelecer uma data para início e término
das postagens.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP18).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG302).

Arte
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 100 min
Momento 1: O interior mágico-visual das palavras
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Procure demonstrar aos(às) alunos(as), professor(a), que às vezes é possível ver através das palavras.
Afinal, as palavras – bem como as imagens – são enunciadoras, mexem com a nossa memória e nossos
referenciais (bagagem cultural). Isoladas ou contextualizadas, elas podem criar imagens mentais sonoras ou
visuais no nosso cérebro e conexão com ideias, sentimentos, associações, sínteses e contrastes interessantes.
Instigue-os(as) a descobrir, por si, se a leitura pode ou não provocar naquele que lê – ou ouve – a
sensação de estar vendo. Questione-os(as) se é possível enxergar as palavras e os sentidos em formas
e cenas. Solicite que registrem suas experiências cognitivas oralmente ou num breve relato pessoal
descritivo, após interpretarem o trecho de “Alma luz”, questionando-os sobre os seguintes pontos: a
alma tem peso? A luz pesa? A música é leve ou pesada? E as palavras nunca ditas? Peça que exercitem a
experimentação: qual seria o som da vida? E da morte? Qual será a cor que representa a raiva? O tédio?
A intensidade? O medo? Cores e sons expressam sentidos? Oriente-os(as) a pesquisar palavras que
lembram sons, como as onomatopeias.
Veja o trecho de “Alma luz”, de Clarice Lispector:
Minha alma tem o peso da luz
Tem o peso da música
Tem o peso da palavra nunca dita.
LISPECTOR, Clarice. Alma luz. In: LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Edição com
manuscritos e ensaios inéditos. Rio de Janeiro: Rocco, 2020.

Professor(a), leia para os(as) estudantes a matéria “Cérebro vê palavras conhecidas como imagens”,
de Cesar Baima, publicada no jornal O Globo, em 2015.5
Orientações/resolução: Professor(a), como culminância da atividade, solicite que os(as)
estudantes tentem transferir para o papel, em forma de atividade artística (desenho, grafite,
colagem, combinação de cores, arte abstrata etc.), alguma das ideias ou sentimentos percebidos
por eles durante ou após a leitura do poema. Depois poderá ser organizado um mural, em sala de
aula, para a exposição dos trabalhos.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP10), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG103).

Momento 2: Exposição dos trabalhos
Após a realização dos trabalhos artísticos, peça que cada estudante apresente sua produção,
explicando o que fez e a que imagem ela está relacionada. Quanto à apresentação, valorize todos os
trabalhos e exalte alguma característica ou observação apresentada pelo(a) estudante.

5

BAIMA, Cesar. Cérebro vê palavras conhecidas como imagens. O Globo, 25 mar. 2015. Disponível em: <https://glo.bo/3m7gYMD>. Acesso em: fev. 2021.
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Orientações/resolução: Professor(a), é necessário marcar uma data para a entrega dos trabalhos
e organizar um cronograma de apresentação, evitando assim que não haja tempo hábil para que
todos possam apresentar. Convide alguns(as) estudantes a ajudar a montar o mural na sala.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG104).

Leitura
Proposta 2
Duração: 50 min
Projeção mental
Que tal, agora, explorarmos juntos – alunos e professor(a) – o poder visual das palavras e as
projeções mentais (re)lendo os contos de Feliz aniversário, Clarice? Afinal, por meio da apreciação e da
leitura podemos entrar em contato com o verbal e o não verbal.
Que tal experimentar? Será que existem textos visuais em Feliz aniversário, Clarice? Textos que
criam experimentos de emoções visuais? Ou isso é irreal? A partir da leitura dos contos, perceba se você
sente e enxerga imagens que o texto é capaz de criar, captar e projetar.

Orientações/resolução: Professor(a), valorize as impressões e as abordagens dos(as) alunos(as),
considerando a diversidade de perfis, as bagagens culturais diferenciadas e as formas de expressão
de cada um.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP10), (EM13LP14).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG103).

Pós-leitura
Proposta 3
Duração: 50 min
Representação
A partir de um levantamento de impressões sobre os personagens caracterizados em Feliz aniversário,
Clarice, que tal uma experiência teatral solo? Não será preciso um cenário. Basta um palquinho ou cadeira,
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no centro da sala. Peça que os(as) alunos(as) exercitem a imitação ou simulação, experimentando o
lugar do outro. Por meio da linguagem corporal, de gestos e da fala, usando ou não música de fundo,
vivenciem possibilidades criativas de movimento e entonação na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos, sempre que possível. Permita a improvisação e a declamação de trechos do
livro, se preferirem.
Outra possibilidade interessante é descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos
teatrais (variadas entonações de voz; modos de andar e de se expressar corporal e fisionomicamente;
solilóquios, cacos, cenas narrativas etc.) que se relacionam a linguagens.

PARA SABER MAIS
No teatro, o termo “caco” significa que o ator acrescentou algo que não estava
no texto (por exemplo, do espetáculo); durante as apresentações, o ator pode
fingir que ri ou que se desconcentra, por exemplo. E “solilóquio” é a combinação
das palavras “solo” e “monólogo”: um discurso feito por uma única pessoa.

Orientações/resolução: Professor(a), indique passagens ilustrativas, caso os(as) estudantes
tenham dificuldade na escolha dos contos. Informe que eles(elas) podem realizar as cenas atuando
como atores e atrizes ou utilizando fantoches, bonecos, marionetes etc. Valorize a criatividade
e o protagonismo de cada participante. Confirme se conseguiram compreender o propósito da
atividade. Ao final de todas as apresentações, dialogue com os(as) estudantes para saber como
foi o processo, quais sentimentos foram envolvidos, as dificuldades e as facilidades encontradas.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP10), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101), (EM13LGG103).

História
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 30 min
Pesquisa histórica
A capa ressalta os 100 anos de Lispector. Solicite aos(às) estudantes que realizem uma pesquisa
para conhecer o que aconteceu no Brasil no período de 1920-2020. Peça que se organizem em grupos
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e montem uma apresentação contendo as principais datas, informações e imagens ilustrativas. É
importante frisar que em 2020, além da comemoração do centenário de Clarice, também foi o ano de
lançamento de Feliz aniversário, Clarice.

Orientações/resolução: Professor(a), para facilitar o trabalho a ser realizado, evitando assim que
as futuras apresentações sejam repetitivas, divida a turma em grupos e solicite que eles façam
a pesquisa por décadas ou sequência simples de décadas, levando em conta a quantidade de
estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS102).
Língua Portuguesa: (EM13LP30), (EM13LP34).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG103).

Leitura
Proposta 2
Duração: 10 min
Leitura da obra
Durante a leitura dos contos, peça que os(as) estudantes tentem associar alguma passagem aos
fatos históricos pesquisados.

Orientações/resolução: Professor(a), esta atividade visa ao aprofundamento do trabalho de
pesquisa histórica proposto na atividade anterior. Recomendamos que, antecipadamente, durante
sua leitura do livro, você faça tal levantamento e, à medida que for avançando na leitura, comente
os fatos históricos com os(as) estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS102).
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP03), (EM13LP04), (EM13LP52).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG103).
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Pós-leitura
Proposta 3
Duração: 100 min
Socialização da pesquisa
Combine com os(as) estudantes a data para a apresentação das pesquisas e providencie um ambiente
adequado para a realização da atividade. Faça os combinados prévios com eles(as), para que não haja
necessidade de interrupções quando cada grupo estiver mostrando o que produziu.

Orientações/resolução: Professor(a), ficará a seu critério solicitar que os(as) estudantes entreguem
material escrito sobre a pesquisa realizada. É imprescindível que seja incentivada a criatividade
para as apresentações, que podem ocorrer de diversas formas. Disponibilize as ferramentas
necessárias para que a atividade seja produzida a contento, mas tente, a todo momento, garantir
o protagonismo dos(as) estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS102).
Língua Portuguesa: (EM13LP30), (EM13LP34).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG302).

Sociologia/Filosofia
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 30 min
Falando de sentimentos
Professor, trabalhe com os(as) estudantes as noções de autoconhecimento e interação. Propicie
interação coletiva e questione se, às vezes, eles(elas) também se sentem à margem, à parte, excluídos,
segregados, desiguais. E por que motivo? Em quais situações? Em caso afirmativo, peça então que comentem
quando esse sentimento é opressor ou quando esse sentimento é criativo, libertador. Afinal, ser diferente
não significa necessariamente algo ruim. Grandes escritores, pintores e outros artistas fizeram coisas geniais
com seus talentos e aspectos diferenciados de estilo. O que é inaceitável é ser diminuído, preterido, excluído.

Orientações/resolução: Professor(a), incentive os(as) estudantes com argumentos, para saber
o que define suas personalidades, com o que se identificam, se há habilidades e talentos que
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apreciam em si mesmos(as). Comente que quem vive somente pelos outros pode, um dia, ver
seu mundo eclipsar, perder o brilho, obscurecer – tal como nos indica sensivelmente o texto
na página 35, no conto “Amor reloaded”. Deixe os(as) estudantes confortáveis para falarem,
não os(as) pressione, permita que cada um fale à medida que se sentir à vontade para isso.
Demonstre que na sala de aula se valoriza a expressão e a opinião dos(as) alunos(as).
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS501).
Língua Portuguesa: (EM13LP02), (EM13LP20).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG302).

Leitura
Proposta 2
Duração: 50 min
Repensando conceitos
Professor(a), demonstre aos(às) alunos(as) que existem muitas perguntas importantes e poucos
momentos no cotidiano para lidar com elas e com a profundidade que elas merecem. A sociedade do
século XXI está muito voltada e condicionada a só dar atenção a respostas (ágeis e certas) – e menos a
perguntas e hipóteses –; a nova geração supervaloriza a agilidade dos procedimentos e a produtividade.
Dessa forma, muitos sentimentos ficam bloqueados, engavetados, às vezes reprimidos, porque todos
nós temos momentos de vulnerabilidade e nem sempre estamos aptos a oferecer respostas num
dado momento, ou respostas (sempre) corretas – aos olhos do outro. Escolha alguns contos do livro
e realize um debate com os(as) estudantes acerca de alguns conceitos caros à humanidade, mas que
estão sendo deixados de lado devido à turbulência da vida no século XXI.

Orientações/resolução: Professor(a), escolha contos que abordem alguns dos temas discutidos
nas aulas anteriores; se possível, leia-os em sala de aula. Não havendo tempo hábil, incumbaos de realizarem a leitura em casa e de trazerem os comentários para o dia marcado para o
diálogo.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS501).
Língua Portuguesa: (EM13LP02), (EM13LP20).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG302).
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Pós-leitura
Proposta 3
Duração: 50 min
Escrevendo sobre os sentimentos
Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor e crítico literário francês, deixou para a humanidade uma frase forte:
“O inferno são os outros”. Pergunte aos(às) alunos(as) o que compreendem a partir dessa afirmação.
O ser humano é absolutamente livre ou não? Que tal dar uma olhada na matéria da Superinteressante
publicada em 20196 sobre esse assunto?
Após a leitura da matéria, instigue os(as) estudantes a escrever um pequeno texto abordando o
tema: Até onde vai a liberdade humana? Instrua-os(as) a escrever sobre a forma como veem o mundo
e sobre os problemas que os(as) cercam.

Orientações/resolução: Professor(a), prepare alguns questionamentos que instiguem os(as)
estudantes a opinarem acerca das questões levantadas. A atividade de escrita sobre a visão
de mundo de cada aluno(a) poderá ser realizada em casa e, posteriormente, apresentada
para a turma como encerramento do debate proposto.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS101), (EM13CHS501).
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP20).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG302).

Proposta 4
Duração: 50 min
Desafio
Uma forma de valorizar o protagonismo dos(as) estudantes é reconhecer a diversidade de saberes
trazida para a sala de aula. Evidencie aos(às) alunos(as), professor(a), que as perguntas são indispensáveis.
Assim como os diálogos, as vivências culturais são de suma importância.
A partir dessa reflexão, lance aos(às) alunos(as) um desafio motivacional: Que tal incluir no
planejamento semestral de atividades questões trazidas pelos(as) alunos(as)? O objetivo declarado
– do(a) professor(a) – será o de escutá-los(as) mais, no lugar de trazer algo já totalmente fechado,
pronto no plano de aula. Assim, a partir do que os(as) estudantes trouxerem, será desenvolvido um
processo de aprendizado integrado e em parceria.

6

JEAN-PAUL Sartre. “O inferno são os outros”. Superinteressante, 16 out. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3feysoL>. Acesso em: 04 fev. 2021.
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Orientações/resolução: Professor(a), permita que os(as) estudantes produzam outros conteúdos
como revistas, e-zines, filmes, músicas etc. que podem ser criados no semestre, de forma colaborativa
entre os(as) alunos(as) ou, ainda, uma playlist que divulgue e socialize essas tendências. Tal ação tende
a criar grande circulação de conhecimentos, positivas trocas, empatia, interação e respeito ao outro,
além de desenvolver o protagonismo dos(as) alunos(as), a autoconfiança e o autoconhecimento.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS501).
Língua Portuguesa: (EM13LP12), (EM13LP15), (EM13LP17), (EM13LP20), (EM13LP21).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG302).

Aprofundamento
Professor(a), a leitura de um texto literário exige o uso de diversas habilidades e domínio de diferentes
conceitos próprios à dimensão da literatura. Nesta seção, apresentamos alguns conceitos para apoiar o
aprofundamento das discussões que serão realizadas ao longo das atividades:
Clímax: é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, alcança a tensão máxima,
tornando o desfecho inevitável. De modo geral, o clímax ocorre no desenrolar de um conflito, pouco
antes do desfecho.
Desfecho: é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. O conflito – ou problemática
da história – instiga o leitor em relação à narrativa.
Don Juan: integra o universo lendário espanhol do século XVII, segundo o qual Don Juan foi um
sedutor inveterado, que seduzia as mulheres disfarçando-se de amante delas ou lhes prometendo
casamento. Há versões da lenda que o descrevem somente como um sedutor barato, interessado apenas
na conquista para o sexo; há versões que alegam sua sincera capacidade de amar verdadeiramente as
mulheres que seduzia.7
Epifania: palavra de origem grega, cujo significado é “manifestar”; “mostrar, fazer aparecer”. Antes
da era cristã, o termo era utilizado para designar as aparições dos deuses e entra para o cristianismo com
o mesmo sentido. Literariamente, o termo aparece pela primeira vez na literatura com James Joyce e foi
posteriormente incorporado como um conceito à teoria da literatura. Segundo Carlos Ceia, “Joyce apresenta
o conceito nos seguintes termos: 'Por epifania ele referia-se a uma súbita manifestação espiritual, presente
quer na banalidade da fala ou do gesto quer num estado memorável da própria mente'”.8
Franquismo: Denomina-se franquismo o tipo de política ditatorial fascista que se desenvolveu
na Espanha, de 1939 a 1975, sob a liderança do general fascista Francisco Franco (1892-1975). O
franquismo é um termo usado para definir tanto o modo de se fazer política de Francisco Franco quanto
o culto à sua personalidade.9

7

A HISTÓRIA de Don Juan é apenas uma lenda. Superinteressante, 31 out. 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3u8qO3D>. Acesso em: 04 fev. 2021.

8

EPIFANIA. In: E-DICIONÁRIO de Termos Literários de Carlos Ceia. Disponível em: <https://bit.ly/2PII7ZY>. Acesso em: 28 jan. 2021.

9

FERNANDES, Cláudio. Franquismo. História do Mundo. Disponível em: <https://bit.ly/3cBrgBn>. Acesso em: 04 jan. 2021.
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Paródia: é um recurso intertextual para se referir a uma imitação textual realizada com o objetivo
de produzir um efeito cômico. Seu procedimento se caracteriza por ser uma deformação criativa de
um texto preexistente para fins de ridicularização do modelo imitado.10
Símbolo: Termo usado para expressar o modo de funcionamento da linguagem, que tem necessidade
de interpretação. São, geralmente, expressões de duplo sentido, portanto refere-se à dupla intencionalidade
da linguagem. Por ser sempre linguagem, não há qualquer possibilidade de o símbolo ter vindo a preexistir
ao homem; essa também é a razão pela qual é possível afirmar não existir símbolo sem interpretação,
já que o símbolo surge quando reconhecemos as limitações do sentido literal o qual necessita, muitas
vezes, da dimensão simbólica para ser compreendido.11

Potencialidade criativa
Como foi visto ao longo da leitura de Feliz aniversário, Clarice, a literatura precisa se alimentar
dela mesma, através do diálogo intertextual, e de outras artes – um diálogo interartes – para existir. O
desafio agora é que estudantes e professores mergulhem numa experiência criativa na companhia de
ninguém menos que Clarice Lispector, escritora e artista plástica, e os autores dos contos do livro aqui
estudado, além de outros artistas que poderão ser convidados ao longo do processo criativo.
A proposta é a seguinte: visite a página do Itaú Cultural, na qual encontrará a matéria: “Cem anos de
Clarice Lispector: ‘Quem sabe escrevo por não saber pintar?’”, de 2020,12 que contribui para se conhecer
um pouco sobre a produção artística da autora.
Em seguida, divida a turma em treze grupos. Cada qual ficará responsável por estudar um dos
contos de Laços de família e dois de Feliz aniversário, Clarice, com temática correspondente ao livro de
Clarice. Os grupos devem observar o que vamos denominar aqui de pontos de explosão dos contos,
estabelecendo um diálogo direto com o quadro da autora. Feita essa discussão e anotações sobre o
debate, esses grupos devem escolher uma forma artística para apresentar essa explosão: um desenho,
uma pintura, um poema, um conto, um esquete, uma canção, de modo a evidenciar as possibilidades
criativas de uma temática e as habilidades de cada um.
Clarice Lispector era uma artista múltipla. Que tal pesquisarem mais a respeito? Isso poderá ampliar
as possibilidades de entendimento e apreciação sensível sobre a escritora e artista. Ricardo Iannace,
autor, crítico literário e mestre em Literatura Brasileira, comenta:
A pena e o pincel, a palavra e a tinta: meios pelos quais Clarice Lispector deu
vazão à sua arte, ao transitar pela literatura e pela pintura. Se a escrita de
Clarice se revela obstinada na vã tentativa de grafar o indizível, capturar o
sem sentido das coisas, sua arte pictórica, embora menos divulgada, o faz
causando impacto imediato, ao nascer, por vezes, de uma batalha de cores.
IANNANCE, Ricardo. Retratos em Clarice Lispector: literatura, pintura e fotografia.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. (Coleção Humanitas.)

10

PARÓDIA. In: E-DICIONÁRIO de Termos Literários de Carlos Ceia. Disponível em: <https://bit.ly/3djC06K>. Acesso em: 28 jan. 2021.

11

SÍMBOLO. In: E-DICIONÁRIO de Termos Literários de Carlos Ceia. Disponível em: <https://bit.ly/3dmpsLM>. Acesso em: 28 jan. 2021.

12

BERNARDO, André. Cem anos de Clarice Lispector: “Quem sabe escrevo por não saber pintar?”. Itaú Cultural, 02 ago. 2020. Disponível em: <https://bit.
ly/3wc6LTz>. Acesso em: 04 fev. 2021.

MATERIAL DIGITAL D O P RO F ES S O R – F ELI Z AN I V E R SÁ R I O, C L A R I C E

36

Para saber mais sobre Clarice Lispector e suas obras, consulte o portal do Instituto Moreira Sales.13
Visite também a cronologia que tem como base o texto A descoberta do mundo, escrito por Nádia Gotlib
para a série Cadernos de Literatura Brasileira, publicado pelo Instituto Moreira Salles em 2004.14

Sugestões de referências complementares
Professor(a), há quem diga que escrever é a arte de emendar ideias, nossas e alheias, porque
nunca estamos sozinhos na cena da escrita. Há textos que vieram antes dos nossos e nos inspiram a
dizer o que já foi dito de modo renovado ou a encontrar meios para dizer o que ainda não foi dito. Essa
conversa com o que os outros já escreveram é o que alimenta toda forma de escrita e denominamos
intertextualidade. Feliz aniversário, Clarice é um livro que se alimenta fartamente dessa estratégia,
pois nasceu do gesto deliberado de reescrever, em forma de homenagem, um dos livros que compõe a
obra de Clarice Lispector, valendo-se de várias modalidades intertextuais, como o pastiche, a citação,
a alusão, a referência, a paráfrase e a paródia, o qual apresentamos a seguir:
LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1960.
Laços de Família é uma coletânea de treze contos que envolvem análises profundas de personagens,
sobretudo mulheres de classe média do Rio de Janeiro em situações cotidianas e familiares. Obra
intimista, neomoderna e pioneira em estilo, que serviu de base intertextual para a criação de Feliz
aniversário, Clarice.
Eis o que diz a sinopse:
Nesta coletânea as personagens debatem-se nas cadeias de violência
latente que podem emanar do círculo doméstico. Homens ou mulheres,
os laços que os unem são, em sua maioria, elos familiares ao mesmo
tempo de afeto e de aprisionamento. Clarice Lispector trata a solidão, a
morte, a incomunicabilidade e os abismos da existência através da rotina
da dona-de-casa (“Devaneio e embriaguez duma rapariga”, “Amor”, “A
imitação da rosa”), do mergulho trágico em uma festa familiar nos 89
anos da matriarca (“Feliz aniversário”), da domesticação da natureza mais
selvagem das mulheres (“Preciosidade”, “O búfalo”), ou dos pequenos
crimes cometidos contra a consciência, como o drama do professor de
Matemática diante do abandono e da morte de um animal. São lições de
vida na prosa transcendente clariceana.
LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1960.

Vamos chamar atenção aqui, professor(a), para a presença de elementos intertextuais que aparecem
em alguns contos e que podem ser úteis na análise interpretativa desses relatos. Sugerimos que,

13

Disponível em: <https://bit.ly/3cDut3E>. Acesso em: 04 fev. 2021.

14

Disponível em: <https://bit.ly/3dmW6Nd>. Acesso em: 04 fev. 2021.
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previamente à leitura com os(as) alunos(as), faça esse levantamento nos demais contos, visto ser esse
um recurso necessário à existência do texto literário, como anunciamos acima.
A canção “Luar do sertão”, de João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense, é uma cantiga
popular brasileira, das mais regravadas por diferentes intérpretes, que faz apologia à vida simples no
sertão. A canção é parodiada já no início do conto “A neta”, de Letícia Malard, que ganha um sentido
brincalhão na boca do avô português, que cantava para a neta: “tenho vontade/ de comê-la inteirinha,/
misturada com farinha,/ remexida com cachaça./ Não há coisa mais boa/ do que a lua andar à toa”
(p. 17), e um tom romântico dramático quando esse luar compõe o cenário para os apaixonados: “Um
esplendor de cadelinha no cio, na leveza do álcool, ao luar dos apaixonados” (p. 18).
Há uma descrição do cenário que, num tom alusivo, recupera um elemento estilístico da pintura
de Caravaggio e que vai, muito fortemente, caracterizar o barroco nas artes plásticas, que é o
chiaroscuro, técnica de pintura a óleo, desenvolvida durante o Renascimento, que consiste em criar
fortes contrastes em luz e sombra na representação de um objeto ou um modelo, muitas vezes para
efeitos dramáticos. No conto, a narradora diz: “Num claro-escuro de minguante fugiu com aquele
patrício aclimatado e desconhecido” (p. 18).15
Ainda nesse conto há uma referência ao filme O padre e a moça, de 1965, dirigido disponível em:
por Joaquim Pedro de Andrade e inspirado num poema de Carlos Drummond de
Andrade. Eis o fragmento que referencia o filme: “Avô e neta amavam-se. Mas aquele
homem apareceu das terras do demo encarnado, vivia nos altos, a instalar antenas
de telemóveis. Fugiram, como fogem padre e moça” (p. 18). O longa-metragem está
disponível em: <https://bityli.com/Pi5cX>. Acesso em: 12 abr. 2021.
Outra referência que pode ser explorada é o conto “A bela adormecida”, clássico dos contos
de fadas, em circulação na Europa desde 1634. As versões mais famosas são as dos irmãos Grimm
e de Charles Perrault. A seguir a passagem em que esse conto é referenciado: “Dos cinco aos sete
anos fingia-se de bela adormecida, deitada na grama sobre uma toalha branca de linho, à espera do
beijo de algum príncipe. Linda, belíssima. Nenhum gesto de aceitação nem de recusa. Simplesmente
acontecia. Se o menino quisesse avançar, não encontraria ferrolho nas portas” (p. 19).
“A neta” é uma narrativa com uma atmosfera lusitana, devido à origem do avô, que viera do
Porto. A certa altura, esse avô relembra versos populares aprendidos ainda criança, quando vivia em
Lisboa, por ocasião da festa de Santo Antônio: “primeira estrela que vejo/ fazei o meu desejo./ Se
ele me ama, um cão late./ Se ele me odeia, a porta bate./ Se ele me for indiferente, que eu oiça um
assovio” (p. 20). Há outras referências à cultura literária portuguesa como, por exemplo, a menção ao
romance romântico Amor de perdição (1862), de Camilo Castelo Branco: “Aquele homem das antenas
foi seu amor de perdição” (p. 21), e a outras personalidades da história, como Maria Antonieta,16
arquiduquesa da Áustria e última rainha da França, esposa do rei francês Luís XVI. Condenada por
traição, após a morte de seu marido e o fim da monarquia na França, após a Revolução de 1789, foi
guilhotinada em 16 de outubro de 1793.
Segue a passagem na qual Maria Antonieta é mencionada: “A valsa de quinze anos ensaiada no
espelho não era preciosa, saía da música para cair ofegante no cesto de roupas sujas. Antes da festa no

15

Disponível em: <https://bit.ly/3dhfjBf>. Acesso em: 29 jan. 2021.

16

Disponível em: <https://bit.ly/3wVyYyp>. Acesso em: 29 jan. 2021.
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club, sufocada no vestido de musselina roxa e destoante para a ocasião, os seios de Maria Antonieta,
o toucado de rosas naturais sem espinhos, correu atrás da garrafa de Porto escondida no armário do
avô” (p. 20).
A obra de Clarice Lispector é, com certeza, a mais aproveitada intertextualmente, como se vê no
trecho abaixo uma alusão ao livro A paixão segundo G.H. (1964), que ganha nova roupagem e significação:
“Aprendiz sem prazeres, vez ou outra escapava da cena externa para entrar na balbúrdia dos colegas
diante de uma barata voadora. Era a única que tinha coragem de capturar a barata, paciente, agarrando-a
viva pelas asas, ai, ai, depois apertando-a com cuidado, até ver sair a massa branca, lentamente, enquanto
cantarolava as sete saias de filó. As companheiras repugnavam em vômitos” (p. 20). Observamos ainda
a presença do título do livro Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969), parodiado em “aprendiz
sem prazeres” e uma menção a uma canção infantil popular sobre Dona Baratinha. Há ainda a presença
de Don Juan, personagem lendária da cultura espanhola, que vivia de conquistar o coração das mulheres
para, depois, abandoná-las à própria sorte. Tal característica recai sobre o namorado com quem a neta
foge: “Um Don Juan adorador de vinhaça e de viola” (p. 21). O livro A paixão segundo G.H. também é
recuperado no título do conto de Jeter Neves: “Observação de aves segundo F.H.” (p. 193).
No conto “Asa negra arrastada na areia”, de Itamar Vieira Junior, o recurso intertextual recupera
de modo alusivo a tradição da rivalidade entre os irmãos gêmeos, remontando à Bíblia, com Caim e
Abel, e Esaú e Jacó. Esses episódios bíblicos fizeram história na literatura brasileira. Esaú e Jacó (1904),
de Machado de Assis, com os irmãos Pedro e Paulo e Dois irmãos (2000), de Milton Hatoum, com os
gêmeos Omar e Yaqub. Em ambas as narrativas o mote é a rivalidade entre irmãos. No conto de Itamar
Vieira Junior, essa rivalidade se explicita a partir da escolha preferencial da mãe por um filho. Eis um
fragmento do conto que elucida essa questão: “Nunca perdoei a indiferença de minha mãe. Ouvi minha
avó contar a uma irmã que ela não amamentou a mim da mesma maneira como fez ao meu irmão.
Durante nossa vida destinou sempre os melhores alimentos, os melhores livros, as melhores roupas
para o meu gêmeo, o que nasceu primeiro” (p. 115).
Todos esses recursos intertextuais são necessários à existência da literatura, que se alimenta dela
mesma e de outras fontes culturais para ter existência. O(A) leitor(a), por sua vez, deve perceber que
esse recurso estético é uma estratégia relevante na produção de sentidos e, por isso, precisa ser visto,
compreendido e analisado.

Bibliografia comentada
Professor(a), este material digital foi elaborado com base em reflexões teóricas, críticas e produções
artísticas de origens diversas. É esse diálogo que dá consistência ao material digital aqui apresentado,
contribuindo para que seja coerente e consistente. Foram realizadas consultas a diversas fontes, que
apresentamos a seguir:
ANDRADE, Isabella de. O universo feminino de Clarice Lispector. Correio Braziliense, 01 mar. 2017.
Este texto fala, sobretudo, sobre a predileção de Clarice por protagonistas femininas, o que, para
a época em que essas obras foram publicadas, era uma inovação que ainda hoje reflete nas produções
literárias. Portanto, por ser uma das poucas escritoras mulheres de renome no Brasil, ela tem um papel
muito importante na constituição de um cânone de literatura feminina. É interessante perceber o impacto
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da escrita clariceana na vida de tantas mulheres, que hoje exercem as mais diversas profissões e ainda
se inspiram nas obras dessa escritora atemporal. Para conferir o texto na íntegra, visite: <https://bit.
ly/2PjwngR>. Acesso em: jan. 2020.
ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1900.
Romance escrito por Machado de Assis, originalmente publicado em 1900. Trata-se de uma obra
realista, voltada para a análise psicológica, e que critica, sutil e ironicamente, a sociedade da época
a partir do comportamento de determinados personagens. É uma obra moderna, que rompe com a
linearidade narrativa e com a natureza do enredo tradicional. Na contemporaneidade, Dom Casmurro
é visto como uma das maiores contribuições ao romance impressionista.
ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. Porto Alegre: LP&M, 1998.
Originalmente publicado em 1904, o livro conta a história da rivalidade entre os gêmeos Pedro e
Paulo entrelaçada às transformações sociais e políticas do Brasil às vésperas da Proclamação da República.
Biblioteca Central Monteiro Lobato
A Biblioteca Municipal Monteiro Lobato é a matriz do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas
de Belo Horizonte, que conta com um total de 9 bibliotecas, 2 bibliotecas especializadas e um Espaço
Troca Livros. Seu acervo disponibiliza para a população mais de 170.000 exemplares, assinaturas de
revistas e jornais e mapas. Tem por missão promover acesso à informação, contribuir para a formação
de cidadãos conscientes e cumprir nosso papel social, cultural, educativo e de entretenimento para um
público diversificado. Para saber mais, visite: <https://www.biblioguarulhos.com.br/>. Acesso em: 26
mar. 2021.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Brasília: MEC/Consed/ Undime, 2018.
Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 10 jan. 2021.
Documento oficial que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que
todos os(as) alunos(as) devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.
CASSESE, Patrícia. Em homenagem à autora, Autêntica lança coletânea com recriações de contos.
O Tempo, 10 dez. 2020.
Nesta entrevista ao jornal O Tempo, Hugo Almeida, organizador de Feliz Aniversário, Clarice,
compartilha informações sobre a concepção e execução do projeto e sobre a sua relação com Clarice
Lispector. Confira o link: <https://bit.ly/3rt2982>. Acesso em: 26 mar. 2021.
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2020.
Livro fundamental para professores(as) da Educação Básica. Na primeira parte, o(a) leitor(a) tem
acesso a reflexões teóricas sobre letramento literário e escolarização da literatura; na segunda, há práticas
de letramento literário subdivididas em “sequência didática simples” e “sequência didática expandida”,
com sugestões de atividades que servem para despertar a criatividade, sempre se preocupando com a
apropriação da literatura como experiência estética.
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E-Dicionário de Termos Literários
Nesse dicionário de Carlos Ceia são disponibilizados conceitos da teoria da literatura, fundamentais
para análise do texto literário. Disponível em: <https://edtl.fcsh.unl.pt/>. Acesso em: 26 mar. 2021.
HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Cia Das Letras, 2000.
Romance que narra a conturbada relação entre os gêmeos Omar e Yakub, filhos de Zana e Halim,
um casal de ascendência libanesa. O relato é narrado em primeira pessoa por Nael, um curumim filho
de Domingas com um dos gêmeos, indígena que, desde criança, trabalha para aquela família. O cenário
é a cidade de Manaus, com algumas cenas acontecendo em São Paulo, no período entre 1930 e 1960.
A inveja, o ciúme, o rancor e outros sentimentos dão o tom psicológico que prende o(a) leitor(a) do
início ao fim.
HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Objetiva, 2001.
Marco na produção editorial brasileira, o Dicionário Houaiss conta com 228 mil verbetes e mais de
380 mil definições. Apresenta, portanto, a mais ampla seleção de verbetes já feita na Língua Portuguesa e
serve de referência a pesquisadores, professores e alunos. Pela facilidade do acesso tecnológico, também
usamos o Dicionário Oxford On-line. Disponível em: <https://bit.ly/3cofvhv>. Acesso em: 26 mar. 2021.
IANNACE, Ricardo. Retratos em Clarice Lispector: literatura, pintura e fotografia. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2009. (Coleção Humanitas.)
Nesta obra, Ricardo Iannace convida o leitor a caminhar por entre linhas e pinceladas, em busca
das muitas faces da artista Clarice, dialogando com Roland Barthes, Jacques Derrida, Platão, Leibniz e
muitos outros. Conforme sinopse do autor, a pena e o pincel, a palavra e a tinta foram os meios pelos
quais Clarice Lispector deu vazão à sua arte, ao transitar pela literatura e pela pintura. E se a escrita
de Clarice se revela obstinada na vã tentativa de grafar o indizível, capturar o sem sentido das coisas,
sua arte pictórica, embora menos divulgada, o faz causando impacto imediato, ao nascer, por vezes,
de uma batalha de cores.
Instituto Moreira Sales
O Instituto Moreira Salles é uma organização sem fins lucrativos, fundada pelo diplomata Walther
Moreira Salles em 1992, após a criação de seu primeiro centro cultural na cidade de Poços de Caldas
(MG). Anos depois, o Instituto passou a funcionar também em São Paulo (1996) e no Rio de Janeiro
(1999). Atualmente é administrado pela família Moreira Salles e tem por finalidade exclusiva a promoção
e formação de acervos e o desenvolvimento de programas culturais nas áreas de fotografia, literatura,
iconografia, artes plásticas, música e cinema. Parte do acervo está disponível para consulta no site da
Instituição, assim como em seus centros culturais. Há, inclusive, todo um acervo dedicado a Clarice
Lispector disponível em: <https://bit.ly/3sBPscz>. Acesso em: 26 mar. 2021.
Itaú Cultural
Esta é uma plataforma Cultural, administrada pelo Banco Itaú, com agenda de vários eventos culturais
do país, inclusive virtuais. Disponível em: <https://www.itaucultural.org.br>. Acesso em: 26 mar. 2021.
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LISPECTOR, Clarice. Alma luz. In: LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Edição com manuscritos e
ensaios inéditos. Rio de Janeiro: Rocco, 2020.
O editor Pedro Vasquez, em comemoração aos 40 anos da obra A hora da estrela, publicou uma
edição especial, com manuscritos e ensaios que acompanham o texto literário de Clarice. “Alma luz”
faz parte desta edição comemorativa.
LOPES, Karina. Figuras de linguagem: o que são, exemplos, resumo. Geekie Games, 12 abr. 2017.
Karina Lopes é formada em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo (USP) e contribui
para a plataforma de educação Geekie com planos de estudo e ensaios. Disponível em: <https://bit.
ly/2Pzl7fT>. Acesso em: jan. 2021.
Mundo Educação – Brasil Escola – História do Mundo – Toda Matéria
Mundo Educação: trata-se de um site com sugestões de pesquisa e conceituações, voltado para
jovens estudantes. Oferece dicas, simulados, redações preparatórias para o ENEM, temas de destaque
do mês, vasta gama de exercícios por disciplina, notícias de vestibular e Enem, simulados, vídeos,
cursos on-line e muito mais. História do Mundo: apoia a Educação com ensaios, exercícios de História
e artigos assinados por professores e mestres. Brasil Escola: site de educação mais visitado do Brasil,
centraliza o conteúdo educacional e disponibiliza material variado aos visitantes. Também oferece
alguns planejamentos de aula e, inclusive, uma proposta de aula detalhada sobre Clarice Lispector.
Toda Matéria: site que traz conteúdos escolares voltados a estudantes e professores(as). Aborda as
disciplinas Biologia, História, Química, Filosofia, Língua Portuguesa, Sociologia, Física, Literatura, Inglês,
Geografia, Matemática, Educação Física.
Mundo Educação: <https://mundoeducacao.uol.com.br/>.
Brasil Escola: <https://brasilescola.uol.com.br/>.
História do Mundo: <https://www.historiadomundo.com.br/>.
Toda Matéria: <https://www.todamateria.com.br/>.
O PADRE e a moça. Direção e produção: Joaquim Pedro Andrade. Brasil: Difilm, 1965.
O filme conta a história de um novo padre que chega a uma pequena cidade no interior de Minas
Gerais. As mudanças que promove causam verdadeiro alvoroço na vida conservadora do interior. A
trama ganha em complexidade quando a cidade toma conhecimento da paixão arrebatadora entre o
padre e uma moça da localidade. O filme está disponível no link: <https://bit.ly/31Byvms>. Para mais
informações, veja também: <https://bit.ly/39jMUIp>. Acesso em: 29 de jan. 2021.
SANT’ANNA, Affonso R. Análise estrutural de romances brasileiros. Petrópolis: Vozes, 1989.
Affonso Romano de Sant’Anna é poeta, crítico, professor de literatura e jornalista, além de escritor.
Nesta obra, o autor contribui para os estudos sobre literatura a partir de diversos estudos, ensaios e debates.
SANT’ANNA, Affonso R. Com Clarice. São Paulo: Unesp, 2013.
Nesta obra, o(a) leitor(a) tem acesso a um registro lírico e intimista da amizade de Affonso Romano
de Sant’Anna e Marina Colasanti com Clarice Lispector, tendo a oportunidade de se aproximar dessa
figura icônica da literatura brasileira que é Clarice.
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SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, A. A. M.; BRANDÃO,
H. M. B.; MACHADO, M. Zélia V. (Orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e
juvenil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
Texto fundamental, escrito pela professora emérita da UFMG Magda Soares, que discorre sobre a
importância da formação do leitor literário e a necessidade de perceber, em sala de aula, que a literatura
não deve estar a serviço exclusivo da função pedagógica, do ensino de conteúdos e da verificação de
aprendizagens. Em foco, a problematização do termo escolarização da literatura.
Superinteressante
Revista brasileira publicada pela Editora Abril desde 1987, que divulga conhecimento científico
com linguagem mais acessível. Para conferir o texto de Jean-Paul Sartre utilizado neste material digital,
visite: <https://bit.ly/3feysoL>. Acesso em: 26 mar. 2021.
VARELLA, Paulo. Modernismo no Brasil: um divisor de águas na história da arte. Arte Ref, 28 nov. 2019.
Para saber mais e visualizar exemplos ilustrados do movimento modernista, consulte: <https://bit.
ly/3fsZpFm>. Acesso em: jan. 2020.
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