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➢ A busca do “eu” 
            A literatura produzida por Clarice Lispector 
não se preocupa com a construção de um enredo 
tradicionalmente estruturado com começo, meio e 
fim. Ela busca a compreensão da consciência 
individual, marcada sempre pela grande 
introspecção das personagens. 
           Suas narrativas tratam do momento preciso 
em que uma personagem toma consciência da 
própria individualidade. Esse momento pode ser 
desencadeado por situações corriqueiras como a 
contemplação de rosas ou a visão de um cego 
mascando chiclete. 
         São situações narrativas complexas, em que 
as personagens passam por transformações 
capazes de abalar a estrutura prosaica de suas 
vidas. 
Esse processo de descoberta individual por que 
passam as personagens de Clarice Lispector é 
chamado de epifania. O termo faz referência à 
apreensão intuitiva da realidade por algo 
geralmente simples e inesperado. Nesse sentido, é 
a percepção do significado essencial de alguma 
coisa. 
 

➢ Uma estrutura recorrente 
            Nos seus muitos romances e contos, Clarice 
Lispector trata da condição feminina, de 
dificuldade de relacionamento humano, da 
hipocrisia dos papéis socialmente definidos, da 
busca pelo “eu”. As narrativas apresentam uma 
estrutura semelhante, que o crítico Affonso 
Romano de Sant’Anna definiu em quatro passos: 

1. A personagem é disposta numa 
determinada situação cotidiana. 

2. Prepara-se um evento que é pressentido 
discretamente pela personagem (algo como 
uma inquietação). 

3. Ocorre o evento que ilumina sua vida 
(epifania). 

4. Apresenta-se o desfecho, no qual a situação 
da vida da personagem, após a epifania, é 
reexaminada. 
 
 

              O trabalho com a linguagem é fundamental  
para que esse processo de autodescoberta adquira 
a dimensão intimista que permite, ao leitor, 
acompanhar os efeitos, na personagem, do 
momento de iluminação. A autora promove, na 
forma do texto, uma desconstrução equivalente 
àquela vivida pelas personagens, fazendo com que 
a própria linguagem assuma uma condição 
libertária. 
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Questões de vestibulares 
 
1. (Enem – 2013) 

Tudo no mundo começou com um sim. Uma 

molécula disse sim a outra molécula e nasceu a 

vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história 

da pré-história e havia o nunca e havia o sim. 

Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o 

universo jamais começou.                                                   

[...] 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta 

continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se 

antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará 

a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois 

juntos – sou eu que escrevo o que estou escrevendo. 

[...] Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos 

montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o 

resultado de uma visão gradual – há dois anos e 

meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É 

visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais 

tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora 

mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que 

justificaria o começo – como a morte parece dizer 

sobre a vida – porque preciso registrar os fatos 

antecedentes. 

Clarice Lispector: a busca incansável da 
identidade 



LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de 

Janeiro:  Rocco, 1998 (fragmento). 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar 

acompanha a trajetória literária de Clarice 

Lispector, culminada com a obra A hora da estrela, 

de 1977, ano da morte da escritora. Nesse 

fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o 

narrador 

a) observa os acontecimentos que narra sob uma 

ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 

personagens.  

b) relata a história sem ter tido a preocupação de 

investigar os motivos que levaram aos eventos que 

a compõem. 

c) revela-se um sujeito que reflete sobre questões 

existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) admite a dificuldade de escrever uma história em 

razão da complexidade para escolher as palavras 

exatas. 

e) propõe-se a discutir questões de natureza 

filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de 

ficção. 

2. (MPOG – 2015)                                                                                            

Os laços de família 

A mulher e a mãe acomodaram-se finalmente no 

táxi que as levaria à Estação. A mãe contava 

e recontava as duas malas tentando convencer-se 

de que ambas estavam no carro. A filha, com seus 

olhos escuros, a que um ligeiro estrabismo dava 

um contínuo brilho de zombaria e frieza assistia. 

- Não esqueci de nada? perguntava pela terceira 

vez a mãe. 

- Não, não, não esqueceu de nada, respondia a filha 

divertida, com paciência. 

Ainda estava sob a impressão da cena meio cômica 

entre sua mãe e seu marido, na hora da despedida. 

Durante as duas semanas da visita da velha, os dois 

mal se haviam suportado; os bons-dias e as boas-

tardes soavam a cada momento com 

uma delicadeza cautelosa que a fazia querer rir. 

Mas eis que na hora da despedida, antes de 

entrarem no táxi, a mãe se transformara em sogra 

exemplar e o marido se tornara o bom genro. 

“Perdoe alguma palavra mal dita” , dissera a 

velha senhora, e Catarina, com alguma alegria, 

vira Antônio não saber o que fazer das malas nas 

mãos, a gaguejar - perturbado em ser o bom genro. 

“Se eu rio, eles pensam que estou louca”, pensara 

Catarina franzindo as sobrancelhas. “Quem casa 

um filho perde um filho, quem casa uma filha ganha 

mais um”, acrescentara a mãe, e 

Antônio aproveitara sua gripe para tossir. 

Catarina, de pé, observava com malícia o marido, 

cuja segurança se desvanecera para dar lugar a um 

homem moreno e miúdo, forçado a ser filho 

daquela mulherzinha grisalha... Foi então que a 

vontade de rir tornou-se mais forte. Felizmente 

nunca precisava rir de fato quando tinha vontade 

de rir: seus olhos tomavam uma expressão esperta 

e contida, tornavam-se mais estrábicos - e o riso 

saía pelos olhos. Sempre doía um pouco ser capaz 

de rir. Mas nada podia fazer contra: desde pequena 

rira pelos olhos, desde sempre fora estrábica. 

[...] 

- Não esqueci de nada..., recomeçou a mãe, quando 

uma freada súbita do carro lançou-as uma contra a 

outra e fez despencarem as malas. — Ah! ah!  

- exclamou a mãe como a um desastre 

irremediável, ah! dizia balançando a cabeça em 

surpresa, de repente envelhecida e pobre. E 

Catarina? 

Catarina olhava a mãe, e a mãe olhava a filha, e 

também a Catarina acontecera um desastre? 

seus olhos piscaram surpreendidos, ela ajeitava 

depressa as malas, a bolsa, procurando o mais 

rapidamente possível remediar a catástrofe. Porque 

de fato sucedera alguma coisa, seria inútil 

esconder: 

Catarina fora lançada contra Severina, 

numa intimidade de corpo há muito esquecida, 

vinda do tempo em que se tem pai e mãe. Apesar de 

que nunca se haviam realmente abraçado ou 

beijado. Do pai, sim. Catarina sempre fora mais 

amiga. Quando a mãe enchia-lhes os pratos 

obrigando-os a comer demais, os dois se olhavam 

piscando em cumplicidade e a mãe nem notava. 

Mas depois do choque no táxi e depois de se 

ajeitarem, não tinham o que falar - por que não 

chegavam logo à Estação? 

- Não esqueci de nada, perguntou a mãe com voz 
resignada. 

Catarina não queria mais fitá-la nem responder-

lhe. 

- Tome suas luvas! disse-lhe, recolhendo-as do 

chão. 

- Ah! ah! minhas luvas! exclamava a mãe perplexa. 

Só se espiaram realmente quando as malas foram 

dispostas no trem, depois de trocados os beijos: a 

cabeça da mãe apareceu na janela. 

Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida 

e tinha os olhos brilhantes. 

O trem não partia e ambas esperavam sem ter o 

que dizer. A mãe tirou o espelho da bolsa 

e examinou-se no seu chapéu novo, comprado 



no mesmo chapeleiro da filha. Olhava-se compondo 

um ar excessivamente severo onde não faltava 

alguma admiração por si mesma. A filha observava 

divertida. Ninguém mais pode te amar senão eu, 

pensou a mulher rindo pelos olhos; e o peso 

da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto 

de sangue. Como se “mãe e filha” fosse vida 

e repugnância. Não, não se podia dizer que amava 

sua mãe. Sua mãe lhe doía, era isso. A velha 

guardara o espelho na bolsa, e fitava-a sorrindo. 

 

LISPECTOR, Clarice. In: Os melhores contos de 

Clarice Lispector. Seleção de Walnice Nogueira 

Galvão. São Paulo: Global, 1996. p. 70-7. 

 
Nos contos de Clarice Lispector, é comum um fato 
banal do cotidiano desencadear um processo de 
epifania, isto é, de revelação, de tomada de 
consciência da personagem. O fato que desencadeia 
um processo epifânico no relacionamento entre mãe 
e filha é: 

a) a imagem da cena cômica entre sua mãe e seu 
marido. 

b) a insistência da mãe em perguntar se não havia 
esquecido nada. 

c) a freada brusca do carro que as aproxima 
fisicamente. 

d) a expressão esperta e contida nos olhos de 
Catarina. 

e) a viagem de táxi que as levaria à estação. 

 
GABARITO 
1. C 
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“Sabe o que eu quero de verdade? Jamais perder a 
sensibilidade, mesmo que às vezes ela arranhe um 
pouco a alma. Porque sem ela não poderia sentir a 
mim mesma.”  
                                    Clarice Lispector 
 

 


