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A obra de Clarice Lispector foi produzida, em grande parte, no contexto histórico da ditadura 

militar e está localizada na terceira fase do Modernismo brasileiro. Devido às condições de 

produção, era comum as produções literárias desse período apresentarem fortes manifestações de 

protesto contra os abusos do regime ditatorial. Porém, Clarice escreveu textos referentes à vida 

humana e às suas singularidades e sobre um interior ou um “eu” que passa por diversos momentos 

de reflexão, sendo então, o fluxo de consciência um dos recursos textuais mais utilizados para 

criar o efeito do pensamento. Assim, sua escrita recebeu críticas, já que aparentemente, não tinha 

um posicionamento político e uma preocupação com a sociedade de seu momento imediato de 

recepção. Por isso, busca-se, então, lançar um novo olhar sobre essa produção ao analisar três 

obras que marcam temporalmente a vida da escritora, sendo elas: Perto do coração selvagem 

(1944), A paixão segundo G. H. (1964) e A hora da estrela (1977), investigando, nessas, a 

presença do político no funcionamento discursivo. A noção do político utilizada não é aquela que 

se resume à questão político-partidária ou de governança pública. Para a Semântica do 

Acontecimento e para a Análise do Discurso, o conceito do político é tomado como o 

posicionamento em relação à vida social, a qual tem como base a linguagem. Logo, diz respeito às 

movimentações das divisões do real da língua – e por consequência dos sentidos – bem como, diz 

respeito às posições-sujeito, ambas estabelecidas na enunciação e que afetam os sentidos que 

circulam no social e criam efeitos de evidência. Além disso, ao falar em funcionamento 

discursivo, está se falando em como o discurso – esse que é um efeito da realidade que circula no 

social – é textualizado e quais as implicações disso para o sentido. Considera-se, neste trabalho, 

então, que as obras de Clarice podem conter o político por meio da enunciação, ou seja, há a ideia 

de que o posicionamento em relação ao social na escrita da autora não esteja apenas na superfície 

textual, como o esperado. Para realização dessa pesquisa, utiliza-se o método da revisão 

bibliográfica sobre a escrita de Clarice, tendo como principal vertente teórica a Análise do 

Discurso Francesa e a Semântica do Acontecimento, ambas com vistas a refletir sobre o 

funcionamento discursivo da enunciação. 
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