
 

 

Tarefa 29 professor Sinval 

 
Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04. 
 

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. 

Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e 
explícita. De onde no entanto até sangue arfante de tão vivo de vida poderá quem sabe escorrer e logo se 

coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade 
nela - e é claro que a história é verdadeira embora inventada - que cada um a reconheça em si mesmo porque 
todos nós somos um e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar 
coisa mais preciosa que ouro - existe a quem falte . o delicado essencial. 

Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do 
Rio de Janeiro, peguei no ar de relaxe o sentimento de perdição no rosto de urna moça nordestina. Sem falar 
que eu em menino me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. 

Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e 
estão fingindo de sonsos. 
 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 199.. 

 
Sobre o texto: 
 
01. O narrador de A Hora da Estrela, Rodrigo S. M., tem postura intelectual e constrói a história de Macabea 

como forma de se encontrar. Confirme, com passagens do texto, o estado de dúvida que o narrador vive 

tanto em relação a Macabea como a si mesmo: 
 
02. O questionamento do narrador se começa pelo fim ou pelo começo dialoga com qual narrativa de Machado 

de Assis? Justifique. 
 
03. Comente a interlocução do narrador com o leitor. 
 

04. As respostas dadas às questões anteriores evidenciam qual função de linguagem? Justifique. 
 
Leia o texto para responder as questões 05, 06, 07 e 08. 
 

Então ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o Destino (explosão) sussurrou veloz e 
guloso: é agora é - já, chegou a minha vez! 

E enorme como um transatlântico o Mercedes amarelo pegou-a - e neste mesmo instante em algum único 

lugar do mundo um cavalo como resposta empinou-se em gargalhada de relincho. 

Macabea ao cair ainda teve tempo de ver antes que o carro fugisse que já começavam a ser cumpridas as 
predições de madama Carlota, pois o carro era de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um 
empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta.   
E da cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelhos e rico. O que queria dizer que apesar de tudo ela 
pertencia a uma resistente raça não teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. 

(Eu ainda poderia voltar atrás .em retorno aos minutos passados e recomeçar com alegria no ponto em 
que Macabea estava de pé na calçada - mas não depende de mim dizer que o homem alourado e estrangeiro a 
olhasse. É que fui longe demais e já não posso mais retroceder. Ainda bem que pelo menos não falei e nem 
falarei em morte e sim apenas, um atropelamento.) 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco. 

 
05. A linguagem da obra de Clarice Lispector usa intensamente a metáfora. Identifique este aspecto no texto. 
 
06. Em sua obra, a autora prefere perfis femininos, normalmente mulheres de classe média alta, em crise 

existencial. Em A hora da estrela, observa-se esta característica? Justifique. 

 
07. Explique a relação de intertextualidade com conto A Cartomante, de Machado de Assis. 
 
08. Há, na obra da autora, presença forte da ironia. Confirme essa marca no texto. 


