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Faça o download ou leia online Um sopro de vida Clarice
Lispector PDF grátis para e-book / ePub / Mobi / Mp3 /
Txt, Quando a escritora Clarice Lispector terminou Um sopro
de vida, às vésperas de sua morte, por câncer, em 1977, sabia
que este seria o seu livro definitivo. O livro era de fato o sopro
de vida de Clarice, que precisava escrever para se sentir viva.
Na história, ela fala de um homem aflito que criou uma
personagem, Angela Pralini, seu alter-ego. Mas ora ele não se
reconhecia em Angela, porque ela era o seu avesso, ora
odiava visceralmente o que via refletido naquela estranha
personagem-espelho.
O autor elabora Angela Pralini, mas ela toma vida própria,
surpreendendo e revoltando seu criador com suas diferenças.
Um processo de criação, uma relação em que Clarice
Lispector revela os conflitos de um autor com seus próprios
impulsos e o quanto é doloroso aceitá-los e deixá-los fluir.
Ainda que estes impulsos se realizem através de uma
personagem, Angela Pralini, criada para libertar o autor de
seus fantasmas, cumpre o destino de ser o sopro de vida de
um escritor.
A questão da vida e da morte atormenta este autor criado por Clarice em seus últimos momentos de
vida: "Se me perguntarem se existe vida além da morte... respondo num hesitante esquema: existe
mas não é dado saber de que forma essa alma viverá... Vida, vida recoberta em um véu de
melancolia. Morte: farol que me guia em rumo certo. Sinto-me magnífico e solitário entre a vida e a
morte", diz o autor, ao qual responde a personagem Angela Pralini: "Na hora de minha morte - que é
que eu faço? Me ensinem como é que se morre. Eu não sei." Ao longo destes impulsos de vida e de
morte que resultaram em Um sopro de vida, o livro definitivo, Clarice Lispector escreveu a sua
última obra publicada, A hora da estrela, transformada em premiado filme pela diretora Suzana
Amaral.
Um sopro de vida, como os demais livros que compõem a obra de Clarice Lispector, foi relançado
pela Rocco com tratamento visual-gráfico exclusivo e edição crítica da professora Marlene Gomes
Mendes.
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Faça o download ou leia online Um sopro de vida Clarice Lispector PDF grátis para e-book /
ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for um sopro de vida PDF?. If you are areader who likes
to download um sopro de vida Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
um sopro de vida Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading um sopro de vida Pdf? You may think
better just to read um sopro de vida Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read um sopro de vida electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, um sopro
de vida Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
um sopro de vida Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download um sopro de vida Pdf from our online library.
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