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O Drama Da Linguagem Uma Leitura De Clarice Lispector
First published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
"Critics consider Clarice Lispector the leading female writer in the Brazilian literary canon. Her connections with the
nation, however, seem to magically disappear as her work is analysed. This paradox is the starting point for this analysis
of the works of an author who - despite being born in the Ukraine - grew up to be an irreplacable presence in Brazilian
literature. Non-Brazilian authors, such as the South African Bessie Head and the North American Toni Morrison, provide
triggering concepts to help tackle a blind-spot in Brazilian culture: the issue of racial difference. From this new
perspective, overlooked black characters in Lispector's work become crucial and relevant, and whiteness emerges as an
unexamined set of norms."
This vast three-volume Encyclopedia offers more than 4000 entries on all aspects of the dynamic and exciting
contemporary cultures of Latin America and the Caribbean. Its coverage is unparalleled with more than 40 regions
discussed and a time-span of 1920 to the present day. "Culture" is broadly defined to include food, sport, religion,
television, transport, alongside architecture, dance, film, literature, music and sculpture. The international team of
contributors include many who are based in Latin America and the Caribbean making this the most essential,
authoritative and authentic Encyclopedia for anyone studying Latin American and Caribbean studies. Key features
include: * over 4000 entries ranging from extensive overview entries which provide context for general issues to shorter,
factual or biographical pieces * articles followed by bibliographic references which offer a starting point for further
research * extensive cross-referencing and thematic and regional contents lists direct users to relevant articles and help
map a route through the entries * a comprehensive index provides further guidance.
Aproximação crítica de dois escritores (aparentemente) muito distintos, este livro procura revelar como os trabalhos do
narrador brasileiro Graciliano Ramos e do filósofo francês Jacques Derrida podem ser lidos de modo conjunto e
articulado, tendo como foco principal a reflexão de natureza ética que atravessa, de maneira distinta mas comparável,
os textos de ambos. O ponto de contato principal entre eles está no fato de que se dedicaram a pensar, de modo
incisivo e bastante original, a questão da alteridade e sua relação com a linguagem, a política e a produção mesma do
conhecimento. Ao longo destas páginas conceitos como os de herança, acolhimento, perdão e responsabilidade serão
problematizados a partir de uma releitura aguda, informada pelo pensamento contemporâneo sobre cultura e vida
literária, de obras-chave de Graciliano Ramos como Vidas secas, Infância e Memórias do cárcere.
Forges a new understanding of how these two Lusophone nations are connected. The closely entwined histories of
Portugal and Brazil remain key references for understanding developments--past and present--in either country.
Accordingly, Fernando Arenas considers Portugal and Brazil in relation to one another in this exploration of changing
definitions of nationhood, subjectivity, and utopias in both cultures. Examining the two nations' shared language and
histories as well as their cultural, social, and political points of divergence, Arenas pursues these definitive changes
through the realms of literature, intellectual thought, popular culture, and political discourse. Both Brazil and Portugal are
subject to the economic, political, and cultural forces of postmodern globalization. Arenas analyzes responses to these
trends in contemporary writers including Jose Saramago, Caio Fernando Abreu, Maria Isabel Barreno, Vergilio Ferreira,
Clarice Lispector, and Maria Gabriela Llansol. Ultimately, Utopias of Otherness shows how these writers have redefined
the concept of nationhood, not only through their investment in utopian or emancipatory causes such as Marxist
revolution, women's liberation, or sexual revolution but also by shifting their attention to alternative modes of conceiving
the ethical and political realms.
Anti-Literature articulates a rethinking of what is meant today by “literature.” Examining key Latin American forms of experimental
writing from the 1920s to the present, Adam Joseph Shellhorse reveals literature’s power as a site for radical reflection and
reaction to contemporary political and cultural conditions. His analysis engages the work of writers such as Clarice Lispector,
Oswald de Andrade, the Brazilian concrete poets, Osman Lins, and David Viñas, to develop a theory of anti-literature that posits
the feminine, multimedial, and subaltern as central to the undoing of what is meant by “literature.” By placing Brazilian and
Argentine anti-literature at the crux of a new way of thinking about the field, Shellhorse challenges prevailing discussions about the
historical projection and critical force of Latin American literature. Examining a diverse array of texts and media that include the
visual arts, concrete poetry, film scripts, pop culture, neo-baroque narrative, and others that defy genre, Shellhorse delineates the
subversive potential of anti-literary modes of writing while also engaging current debates in Latin American studies on subalternity,
feminine writing, posthegemony, concretism, affect, marranismo, and the politics of aesthetics.
These essays on Brazilian performance culture comprise the first English-language book to study the varied manifestations of
performance in and beyond Brazil, from carnival and capoeira to gender acts, curatorial practice, and political protest.
The Encyclopedia of Twentieth-Century Latin American and Caribbean Literature, 1900–2003 draws together entries on all
aspects of literature including authors, critics, major works, magazines, genres, schools and movements in these regions from the
beginning of the twentieth century to the present day. With more than 200 entries written by a team of international contributors,
this Encyclopedia successfully covers the popular to the esoteric. The Encyclopedia is an invaluable reference resource for those
studying Latin American and/or Caribbean literature as well as being of huge interest to those folowing Spanish or Portuguese
language courses.
Fictional Environments: Mimesis, Deforestation, and Development in Latin America investigates how fictional works have become
sites for the production of knowledge, imagination, and intervention in Latin American environments. It investigates the dynamic
relationship between fictional images and real places, as the lasting representations of forests, rural areas, and deserts in novels
clash with collective perceptions of changes like deforestation and urbanization. From the backlands of Brazil to a developing Rio
de Janeiro, and from the rainforests of Venezuela and Peru to the Mexican countryside, rapid deforestation took place in Latin
America in the second half of the twentieth century. How do fictional works and other cultural objects dramatize, resist, and
intervene in these ecological transformations? Through analyses of work by João Guimarães Rosa, Alejo Carpentier, Juan Rulfo,
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Clarice Lispector, and Mario Vargas Llosa, Victoria Saramago shows how novels have inspired conservationist initiatives and
offered counterpoints to developmentalist policies, and how environmental concerns have informed the agendas of novelists as
essayists, politicians, and public intellectuals. This book seeks to understand the role of literary representation, or mimesis, in
shaping, sustaining, and negotiating environmental imaginaries during the deep, ongoing transformations that have taken place
from the 1950s to the present.
A escritora Clarice Lispector sempre desafiou a crítica. Sua obra permanece cercada em mistério, geralmente estigmatizada
como de difícil acesso e compreensão. Este estudo revela audácia científica e poder de investigação ao estabelecer pontes entre
o processo criativo da autora e o zen-budismo. São estabelecidos elos entre o processo de individuação da artista e a experiência
zen, em um processo que consagra a qualidade expressiva da escritora e motiva novas e instigantes interpretações.

This reference provides a detailed record of the life and career of Clarice Lispector, one of the most important Brazillian
writers of the 20th century.
Driven by an unfulfilled desire for the unattainable, ultimately indefinable Other, the protagonists of the novels and stories
of acclaimed Brazilian writer Clarice Lispector exemplify and humanize many of the issues central to poststructuralist
thought, from the nature of language, truth, and meaning to the unstable relationships between language, being, and
reality. In this book, Earl Fitz demonstrates that, in turn, poststructuralism offers important and revealing insights into all
aspects of Lispector's writing, including her style, sense of structure, characters, themes, and socio-political conscience.
Fitz draws on Lispector's entire oeuvre—novels, stories, crônicas, and children's literature—to argue that her writing
consistently reflects the basic tenets of poststructuralist theory. He shows how Lispector's characters struggle over and
humanize poststructuralist dilemmas and how their essential sense of being is deeply dependent on a shifting, and
typically transgressive, sense of desire and sexuality.
Discusses Julia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Clarice Lispector and Carolina Maria de
Jesus.
O drama da linguagemuma leitura de Clarice LispectorFilosofia e ficçãoo ser em O drama da linguagem, de Benedito
NunesThe Politics of Emotional ShockwavesSpringer Nature
Esta tese de doutorado trata da gênese e formação da reflexão sobre a linguagem elaborada por Nietzsche nos
primeiros anos de sua produção intelectual, particularmente nos escritos e fragmentos póstumos do período de 1869-72
e em O Nascimento da Tragédia. Pretende-se, a partir de uma análise dos escritos póstumos, aliada ao exame das
fontes relevantes ao pensamento de Nietzsche no período tratado, reconstruir a gênese e desenvolvimento dos
principais conceitos que formam esta primeira reflexão sobre a linguagem, sobretudo os conceitos símbolo e alegoria.
Na primeira seção da tese, serão discutidos o ensaio Da origem da Linguagem (1869), assim como as conferências O
Drama Musical Grego e Sócrates e a Tragédia, apresentadas no início de 1870, bem como o escrito A Visão DionisÍaca
do Mundo, do mesmo ano. Procura-se analisar, no que diz respeito ao primeiro ensaio, a tese da linguagem como
atividade instintiva e a critica às teorias da linguagem como adequação, desenvolvidas a partir das obras Filosofia do
Inconsciente de E. von Hartmann e História da Ciência da Linguagem de Th Benfey. Em seguida, é examinada a estreita
relação que se forma entre a reflexão sobre a tragédia grega e a investigação sobre a linguagem nas conferências e
escritos de 1870, procurando enfatizar a relevância da filosofia de A Schopenhauer e de E.v. Hartmann neste momento
do pensamento de Nietzsche. Na segunda seção, procura-se estabelecer um contraste entre os escritos póstumos e a
reflexão sobre a linguagem elaborada em O Nascimento da Tragédia, a fim de mostrar como se desenvolve, já nos
póstumos do período, um questionamento dos pressupostos metafisicos que fomiam o centro da argumentação
apresentada na primeira obra de Nietzsche. Pretende-se, ainda, a partir da correspondência entre Schiller e Goethe,
assim como do ensaio Do Belo Musical, de E. Hanslick, analisar a formação dos conceitos de símbolo, assim como do
conceito de sensação, de grande relevância na elaboração de O Nascimento da Tragédia. Os escritos póstumos e as
fontes utilizadas pelo filósofo desempenham um papel fundamental na análise aqui apresentada, pois permitem elucidar
tanto a gênese das concepções de símbolo e alegoria, centrais na reflexão sobre a linguagem, quanto a progressiva
mudança do pensamento de Nietzsche, espelhada nas transformações dos conceitos, em relação aos princípios
metafisicos predonllnantes em O Nascimento da Tragédia.
O livro Em defesa da democracia: um contraponto à racionalidade técnica na educação, desenvolvido numa perspectiva
crítico-hermenêutica, traz reflexões sobre os aspectos educacionais formativos mais amplos do ser humano para a vida
republicana e democrática e o papel das áreas de conhecimento compreendidas como humanidades nesse processo. A
proposição, a partir da interpretação do corpus teórico estudado, aponta para a necessidade de assegurar lugar de
abertura à reflexão e à crítica no processo formativo escolar. Nesse sentido, é imprescindível assegurar espaço-tempo
para as humanidades no currículo escolar, mas também encarar o desafio de reconsiderar, reexaminar e reformular a
relevância e os fundamentos da própria concepção de humanismo capaz de inspirar as áreas de conhecimento a se
reconhecerem como produções humanas situadas no tempo e no espaço, passíveis, portanto, de questionamentos, de
revisão e de renovação, e não como verdades absolutas a serem transmitidas e consumidas. A presença por si só
dessas disciplinas no currículo não assegura sua efetividade na dinâmica formativa dos sujeitos. É indispensável o
amplo e profundo debate quanto ao possível papel dessas disciplinas no processo formativo das novas gerações. A
retirada das humanidades do currículo escolar desdobra-se num movimento mais abrangente de alijamento da formação
humana para um mundo humano. Mas esse alijamento também pode acontecer a partir do modo como se concebem e
são trabalhados na prática escolar os conhecimentos das disciplinas humanísticas. Uma saída possível pode ser
buscada com o reconhecimento do trabalho docente como tarefa do pensamento, como busca dos fundamentos de
cada área de conhecimento, para além do saber-fazer. Aponta-se como alternativa a recuperação da dimensão narrativa
da educação, em todas as áreas, como um modo de "desesclerosar" o conhecimento e recuperar o protagonismo dos
Page 2/3

Bookmark File PDF O Drama Da Linguagem Uma Leitura De Clarice Lispector
sujeitos em sua produção. As humanidades, abordadas criticamente, carregam o potencial de proporcionar aos sujeitos
do processo educativo os elementos necessários para a produção de subjetividades capazes de pensamento crítico e
de empatia, virtudes indispensáveis para a convivência humana democrática, condição de possibilidade de se produzir
mundo comum.
Em "Um dia de visita", a jornalista Ericka Araújo ouve e dá voz às mães, pais, esposas e filhos que visitam seus
familiares encarcerados, desconstruindo o tabu que existe sobre este público.Com uma linguagem simples e uma
narrativa envolvente, este livro relata o cotidiano de quem visita os presos encarcerados no Complexo Penitenciário
Campinas-Hortolândia, interior do estado de São Paulo."Um dia de visita" pretende inteirar o leitor da rotina destas
pessoas que enfrentam dificuldades, preconceitos e conflitos para visitar seus familiares, que estão no cárcere.
he Brazilian author Clarice Lispector (1920-1977) is arguably Latin America's most celebrated female writer. Yet her
prose has remained tantalisingly elusive, resisting any facile appropriation and lending itself to be read in a variety of
contexts. Lispector's enigmatic yet luminous writings warrant fresh , multi disciplinary readings. Here, twelve
distinguished international scholars discuss the modernity pulsating throughout Lispector's work, examining not only her
unconventional novels and famous short stories, but also her chronicles and children's books, in order to reassess her
groundbreaking exploration of the fluid catagories of gender and genre, her hybrid textualisations of time, self and nation.
O drama burguês é um gênero teatral constituído sobre regras rigorosas, cujo elemento essencial é a ação. Esta
significa tomada de consciência e transformação, e progride através do embate entre as personagens, as quais buscam
a realização de suas vontades pelo diálogo constituído da articulação coerente de argumentos. Por dependerem tão
somente de sua capacidade persuasiva para decidirem seus destinos, as personagens do drama, além de racionais e
ativas, apresentam também a autonomia e liberdade como características essenciais. Baseado em ação, racionalidade
e autonomia, o drama serve à ideologia burguesa por retratar o indivíduo articulado e livre. Entretanto, a partir da virada
do século XX, a forma do drama começa a passar por uma crise, devido à sua ineficácia em representar novas
realidades sociais e políticas. A sociedade norte-americana tem na crença em valores como liberdade e iniciativa a base
ideológica para sua estruturação. Tal ideologia tem, portanto, no drama burguês a sua expressão teatral por excelência.
A classe média americana, por sua vez, norteia sua existência na identificação com esta ideologia, que se mostra
incongruente com a realidade desta mesma classe, alienada, compartimentalizada e irracional. Neste trabalho,
pretendemos mostrar como nos textos The American Dream, de Edward Albee e Fat Men in Skirts, de Nicky Silver,
ambos dramaturgos norte-americanos, o diálogo é fragmentado e a linguagem é desint.
Presents career biographies and criticism writers from Brazil. Also includes essays on tropicalismo, concrete poetry, and
colonial literature.
Aquí se analizan estética e ideológicamente diferentes historias, donde la voz de la infancia es utilizada como una estrategia
literaria que, mediante un artificio –la perspectiva infantil en manos de un autor adulto–, despliega procesos de subjetivación y
empuja el lenguaje y el imaginario a límites y zonas insospechadas.
Viver sem linguagem: linguagem, mente e cérebro é um livro que mostra a complexidade do estudo da linguagem por meio de um
duplo confronto. De um lado, o estudo da linguagem no nível mental ou cognitivo com o nível físico ou cerebral. De outro, o papel
da linguagem na nossa vida diária, no nosso desenvolvimento cognitivo e na formação do inconsciente com aquilo que nos
parece implausível: viver sem linguagem. Para atingir esse último objetivo, o autor dá voz a vários pacientes com lesão
neurológica. Um deles, Cardoso Pires, que tem o seu drama relatado no livro, afirma que sem linguagem somos "um farrapo de
indivíduo".
El presente libro es un homenaje y continuación del acervo intelectual bergalliano y es también una manera de hermanamiento y
a la vez consolidación de lo que podría denominarse “la escuela de Barcelona de la criminología crítica”. En los trabajos que
presentan destacadas figuras de la criminología de España, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México y Chile se observa
esa unidad en la diversidad que, al rendir homenaje al maestro, retoma y amplía consideraciones sobre los saberes y
enseñanzas, sobre la cuestión criminal, el control social, la cárcel, la justicia (especialmente la transicional), la policía y la
violencia, así como una muy nutrida e importante reflexión sobre el derecho penal y las mujeres, los delitos de los poderosos, los
estudios culturales y la cuestión migratoria, entre otros temas.
Entries cover authors, critics, major works, magazines, genres, and schools and movements of Latin American and Caribbean
literature.
This interdisciplinary volume brings together specialists from different backgrounds to deliver expert views on the relationship
between morality and emotion, putting a special emphasis on issues related to emotional shocks. One of the distinctive aspects of
social existence today is our subjection to traumatic events on a global scale, and our subsequent embodiment of the emotional
responses these events provoke. Covering various methodological angles, the contributors ensure careful and heterogeneous
reflection on this delicate topic. With eleven original essays, the collection spans a wide variety of fields from philosophy and
literary theory, to the visual arts, history, and psychology. The authors cover diverse themes including, philosophical approaches to
political polarization; the impact of negative emotions such as anger on inter-relational balance; humour and politics; media and
the idea of progress; photography and trauma discourse; democratic morality in modern Indian society; emotional olfactory
experiences; phenomenological readings of spatial disorientation, and the significance of moral shocks. This timely volume offers
crucial perspectives on contemporary questions relating to ethical behaviours, and the challenges of a globalized society on the
verge of political, financial and emotional collapse.
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