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Em O tempo, Clarice Lispector faz aparições. A presença da
escritora, como indica o curador Roberto Corrêa dos Santos,
mostra-se em forma de frases, enunciados, sensações e
pensamentos. O material foi cuidadosamente escolhido em
parte da obra da grande escritora. Em um prosseguimento ao
que havia iniciado em As Palavras, desta vez o curador coleta
frases de Clarice em Minhas queridas, Cartas perto do
coração, Laços de família, Felicidade clandestina, O Lustre, A
cidade sitiada e A maçã no escuro. O resultado é uma
coletânea que retrata, acima de tudo, o modo como pensava
Clarice, seu senso de humor refinado e sagaz, suas fraquezas
e franqueza. Enfim, sua forma de ver o mundo apresentada
por meio de sua melhor aptidão: o texto. "Cheguei mesmo à
conclusão de que escrever é a coisa que mais desejo no
mundo, mesmo mais que amor."
O tempo pode ser lido de forma aleatória, colhendo uma frase
aqui ou ali, mas alguns capítulos tornam-se ainda mais
interessantes quando lidos de maneira linear. Partes de
algumas obras são tão indissociáveis, que o curador optou por
um recorte mais longo, como se fossem histórias curtas. Os capítulos estão divididos por livros. As
frases foram colhidas na obra que nomeia o capítulo. Não se trata de um resumo, mas de escolhas
que representam o fervor das ideias de Clarice. Como descreve o curador: "Em O tempo, a alta
Clarice vai além de todo espanto, além de toda beleza: atinge o inatingível, o sobre-humano."
A coletânea é indicada tanto a quem está tendo um primeiro contato com Clarice Lispector quanto
para aqueles leitores-especialistas, que irão recordar passagens repletas de sabedoria verbal,
plástica, afetiva, filosófica, poética e artística.
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O TEMPO PDF - Are you looking for eBook O tempo PDF? You will be glad to know that right now O
tempo PDF is available on our online library. With our online resources, you can find O tempo or just
about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. O
tempo PDF may not make exciting reading, but O tempo is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with O tempo
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with O tempo PDF. To
get started finding O tempo, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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