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➢ A HORA DA ESTRELA (Clarice Lispector) 
 
              “A Hora da Estrela” é o último romance 
da escritora brasileira Clarice Lispector, publicado 
em 1977. Trata-se de uma obra instigante e 
original, de cunho autobiográfico, pertencente à 
Terceira Geração Modernista. 
                É classificada como um romance 
intimista, também conhecido como romance 
psicológico, estilo em que a autora se destaca. 
Afinal, a obra de Clarice é marcada por suas 

emoções e sentimentos pessoais. 

              A história é narrada por Rodrigo S.M. 
(narrador-personagem), um escritor à espera da 
morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao 
longo da obra ele reflete os seus sentimentos e os 
de Macabéa, a protagonista da obra. 

            Nordestina órfã de pai e mãe, e criada por 
uma tia que a maltratava muito, Macabéa é uma 
alagoana pobre de 19 anos que possui um corpo 
franzino e só come cachorro quente. Além disso, 
ela é feia, tímida, solitária, ignorante, alienada e de 
poucas palavras. 

            Quando vai morar no Rio de Janeiro, 
consegue um emprego de datilógrafa na cidade. 
Chega a ser despedida pelo patrão, seu 
Raimundo, que por fim, tem compaixão de 
Macabéa, deixando-a permanecer com o trabalho. 

            No Rio de Janeiro, Macabéa mora numa 
pensão e divide o quarto com três moças. Todas 
elas são balconistas das Lojas Americanas e 
chamadas de “as três Marias”: Maria da Penha, 
Maria da Graça e Maria José. 

            Um de seus maiores prazeres nas horas 
vagas é ouvir seu rádio relógio, emprestado de 
uma das Marias. 

            Mesmo destituída de beleza, Macabéa (ou 
Maca, seu apelido) consegue encontrar um 
namorado, o nordestino ambicioso e metalúrgico 
Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro 
termina quando Glória, ao contrário de Macabéa, 

bonita e esperta, rouba seu namorado. 

           Quando vai à Cartomante, uma impostora 
chamada Madame Carlota, Macabéa descobre por 
meio das cartas sua “sorte”. No entanto, ao sair de 
lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras 

que acabara de ouvir, sendo atropelada por um 
Mercedes Benz amarelo. 

            É ali que ocorre sua "hora da estrela", o 
momento em que todos a enxergam e ela se sente 
uma estrela de cinema. A obra possui uma grande 
ironia em seu término, visto que só no momento da 
morte é que Macabéa obtém a grandeza do ser. 

 

Fonte: www.todamatéria.com.br 
 

➢ MORTE E VIDA SEVERINA (João Cabral de Melo 
Neto) 

              O poema dramático "Morte e Vida 
Severina" é a obra-prima do poeta pernambucano 
João Cabral de Melo Neto (1920-1999). Escrito 
entre 1954 e 1955, trata-se de um auto de Natal de 
temática regionalista. 
 
             Morte e Vida Severina retrata a trajetória 
de Severino, que deixa o sertão nordestino em 
direção ao litoral em busca de melhores condições 
de vida. Severino encontra no caminho outros 
nordestinos que, como ele, passam pelas 
privações impostas ao sertão. 

             A aridez da terra e as injustiças contra o 
povo são percebidas em medidas nada sutis do 
autor. Assim, ele retrata o enterro de um homem 

assassinado a mando de latifundiários. 

            Assiste a muitas mortes e, de tanto vagar, 
termina por descobrir que é justamente ela, a 
morte, a maior empregadora do sertão. É a ela que 
devem os empregos, do médico ao coveiro, da 
rezadeira ao farmacêutico. 

             Nota, ao vagar pela Zona da Mata, onde 
há muito verde, que a morte a ninguém poupa. 
Retrata, contudo, que a persistência da vida é a 
única a maneira de vencer a morte. 
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              No poema, Severino pensa em suicídio 
jogando-se do Rio Capibaribe, mas é contido pelo 
carpinteiro José, que fala do nascimento do filho. 

              A renovação da vida é uma indicação 
clara ao nascimento de Jesus, também filho de um 
carpinteiro e alvo das expectativas para remissão 
dos pecados. 

            Morte e Vida Severina é um poema de 
construção dramática com exaltação à tradição 
pastoril. Ele foi adaptado para o teatro, a televisão, 
o cinema e transformado em desenho animado. 
 

 
 

 
 

Fonte: www.todamatéria.com.br 
 

➢ CONTOS DE GUIMARÃES ROSA 
 

• A TERCEIRA MARGEM DO RIO 
 

               O conto A terceira margem do rio foi 
publicado no livro Primeiras estórias, de 
Guimarães Rosa, lançado em 1962. 

               A narrativa breve é uma obra-prima que 
multiplica perguntas no leitor, o enredo gira em 
torno de um homem que abandona tudo para ir 
viver, sozinho, em uma canoa, no meio do rio. 

            O conto é narrado por um personagem não 
nomeado que não consegue compreender a 
escolha peculiar do pai. Nos primeiros parágrafos 
do texto o narrador afirma que o pai era uma 
criatura absolutamente normal, com rotinas 
vulgares e sem qualquer estranheza. A família, 
composta por pai, mãe, irmão e irmã, é retratada 
como uma família qualquer do interior brasileiro. 

                  Até que, em determinado momento, o 
pai resolve construir uma canoa. Ninguém percebe 
bem o motivo da decisão, mas a construção segue, 
apesar dos estranhamentos. Por fim, a canoa fica 
pronta e o pai parte com a pequena embarcação. 

                De nada adianta os pedidos dos 
parentes e amigos que se colocam na beira da 
água implorando para o sujeito retornar. Ele 
permanece lá, ilhado, sozinho, na perenidade do 
tempo. As mudanças vão aparecendo com o 
avançar dos dias: os cabelos crescem, a pele 
escurece do sol, as unhas ficam enormes, o corpo 
definha de magreza. O pai transforma-se numa 

espécie de bicho. 

                O filho, narrador do conto, com pena do 
pai, lhe manda, às escondidas, roupas e 
mantimentos. Enquanto isso, na casa sem o 
patriarca, a mãe encontra alternativas para driblar 
aquela ausência. Primeiro convoca seu irmão para 
ajudar nos negócios, depois encomenda um 
mestre para os filhos. 

                Até que a irmã do narrador se casa. A 
mãe, angustiada, não permite que haja festa. 
Quando o primeiro neto nasce, a filha vai à beira 
do rio mostrar o bebê ao recém - avô na esperança 
que ele regresse. Nada o desvia, porém, do seu 
objetivo de permanecer na canoa. 

               Após o casamento e o nascimento do 
bebê, a irmã vai embora com o marido. A mãe, 
transtornada ao testemunhar a situação miserável 
do marido, acaba por se mudar para a casa da 
filha. O irmão do narrador também parte rumo à 
cidade. O narrador, porém, decide permanecer ali, 

assistindo a escolha do pai. 

                A reviravolta do conto acontece quando 
o narrador toma coragem e vai lá dizer que aceita 
tomar o lugar do pai na canoa. Diz ele: "Pai, o 
senhor está velho, já fez o seu tanto... Agora, o 
senhor vem, não carece mais... O senhor vem, e 
eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas 
vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na 

canoa!..." 

                 O pai, surpreendentemente, aceita a 
sugestão do filho. Desesperado, o rapaz volta atrás 
na oferta feita e foge de desespero. O conto se 
encerra cheio de perguntas: o que foi feito do pai? 
Qual terá sido o destino do filho? Por que motivo 
um sujeito abandona tudo para viver isolado em 
uma canoa? 

 

Fonte: www.culturagenial.com.br 



• A MENINA DE LÁ 

           A menina de lá , conto de Guimarães Rosa, da 
obra Primeiras estórias, é narrado em terceira 
pessoa. 
            Em um momento do texto, o narrador também 
passa a ser personagem (“Conversávamos, agora”), 
em outros, funciona como um narrador testemunha 
dos fatos, ora mais próximo, ora distanciado. Sabe de 
todos os acontecimentos por presenciá-los e por 
ouvir falar deles, porém, não diz a revelação que 
Nininha fez para Tiantônia, quando apareceu o arco-
íris. Isso só acontecerá depois da morte da menina. 
           Semanticamente é possível perceber que a 
menina não pertence ao cá (terra), mas sim ao lá 
(céu), pela presença de palavras ligadas ao universo 
do mundo do lá: lua, estrelinhas, céu, alturas, aves, 
mortos, saudade, milagre, a mãe não tirava o terço 
da mão, e a menina mora no “Temor-de-Deus” e 
principalmente a palavra arco-íris, dentre outras.    
Arco-íris é a palavra-chave, pois remete ao 
imaginário coletivo de fazer um pedido ao arco-íris 
quando este aparece no céu. Pela metonímia “caixão 
colorido”, Nininha pede a morte e metaforicamente, o 
que ela deseja, acontece. Há, nesse momento, o 
clímax do conto, pois é o confronto entre os dois 
mundos: o cá (mundo terreno), de Tiantônia, em que 
a morte é vista como ruim, repreendendo a menina 
versus o lá, que para Ninhinha é a alegria , a 
libertação de um mundo que não é o seu, esperando 
cumprir o seu destino e realizar o seu desejo de ser 
“a menina de lá”. Desta forma, fecha-se o círculo do 
universo premonitório traçado pelo conto, calcado no 
destino fatídico de uma menina que não pertence ao 
mundo de cá, entretanto possui a magia de um outro 
mundo encantado: o mundo da criação artística. 
           É uma menina “ com seus nem quatro anos” , 
franzina, filha de um pai sitiante e de uma mulher que 
não tirava o terço das mãos para nada, mesmo 
quando dava bronca nos empregados.. Vivia em 
Temor-de-Deus, por trás da Serra do Mim. Seu nome 
era Maria, ou apenas Nininha. 
           Era muito quieta, ficava sempre sentada em 
um canto (e ninguém entendia muito bem o que ela 
dizia). 
           Nininha (seu nome, o sufixo diminutivo 
triplicado, reforça sua fragilidade), louca 
(provavelmente tem hidrocefalia), é sensitiva, dotada 
de contatos místicos, poderes paranormais: seus 
desejos, por mais estranhos que fossem sempre se 
realizavam. 
 
          A menina começa a falar mais, e coisas 
estranhas começam a acontecer. Um dia, em meio 
à seca, ela diz que gostaria de ver um sapo em 
sua casa –  momentos depois um sapo entra 
pulando pela porta; outro dia ela comenta que 
gostaria de comer “ pamonhinha de goiaba”  nem 
meia hora depois chega uma senhora trazendo o 
doce. Quando sua mãe fica doente, pedem que a 
faça melhorar, mas a menina simplesmente diz 
que não pode. No entanto, abraça-a e, 

coincidência ou não, a cura chega.“ O que ela 
queria, que falava, súbito acontecia.”  
           A menina era marcada por inventar histórias 
absurdas e por se calar subitamente em diversos 
momentos: “ Não se importava com os 
acontecimentos. Tranquila, mas viçosa em saúde. 
Ninguém tinha real poder sobre ela, não se sabiam 
suas preferências. Como puni-la? E, bater-lhe, não 
ousassem; nem havia motivo. (…) E Nininha 
gostava de mim.”  
           Seus poderes começam a dar uma mostra 
de maior intensidade quando a menina cura a 
doença de sua mãe e também quando ela atende 
o pedido de seu pai e faz chover. “ Pai e Mãe 
cochichavam, contentes: que, quando ela 
crescesse e tomasse juízo, ia poder ajudar muito a 
eles, conforme à Providência decerto prazia que 
fosse.”  
           Pouco tempo depois deseja ver o arco-íris. 
A chuva chega e, junto, o arco. A visão dele no céu 
proporciona uma alegria que ela nunca tinha 
expressado em sua vida. Mas, fica quieta quando 
recebe uma bronca de Tiantônia, que xinga e 
repreende a menina, que, a partir daí, volta a ficar 
quieta. Nininha adoece e morre pouco tempo 
depois. Tiântonia explica, então, a razão para ter 
xingado a menina naquele dia em que ela fizera 
chover: “ Nininha tinha falado despropositado 
desatino, por isso ela ralhara. O que fora: que 
queria um caixãozinho cor-de-rosa, com enfeites 
verdes brilhantes.”  Os pais discutem se deveriam 
ou não encomendar o caixão como a filha havia 
solicitado. 
               Como explicar para o pessoal do arraial 
que quem tinha pedido o caixão assim tinha sido 
Nininha? No meio de uma discussão sobre isso, 
seus pais percebem que não seria preciso explicar 
nada para ninguém, pois Nininha queria daquele 
jeito (e daquele jeito seria). Mas a mãe percebe 
que “ não era preciso encomendar, nem explicar, 
pois havia de sair bem assim, do jeito, cor-de-rosa 
com verdes funebrilhos, porque era, tinha de ser! –  
pelo milagre, o de sua filhinha em glória, Santa 
Nininha.”  
 

 
 

 
 
 
Fonte: www.passeiweb.com/estudos/livros 

 



 

 
 

 
 
 
 
 


