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Apresentação: 

A escrita de Clarice Lispector é conhecida por ser inovadora e por tratar de temas inusitados, 

intimistas, como experiências epifânicas, míticas, que, na aparente normalidade do cotidiano, provocam 

revoluções internas em seus personagens, por meio de suas experiências psicológicas de grande impacto, 

envolvendo rememorações, sensações, questionamentos, enfrentamentos, busca por sentido, desconstrução 

de convenções, rompimento de barreiras temporais lineares, ao fazer desaparecer a diferença entre passado, 

presente e futuro, no domínio do tempo psicológico, em meio ao espaço psíquico dos personagens. Tudo 

isso, apresentado via fluxo de consciência, que foi o veículo narrativo encontrado pela autora, e que 

possibilita o desenrolar das vivências de seus personagens, criando um liame de experimentação dessa 

natureza, pelo leitor. 

Esse estudo propõe investigar por meio da teoria e da crítica pertinente, como se constrói a narrativa 

clariceana, no que diz respeito ao fluxo de consciência e ao tema da epifania, aplicados esses, aos contos do 

livro Todos os contos, organizado por Benjamin Moser, crítico e biógrafo da autora.  

  

Justificativa: 

Nessa proposta, os alunos se debruçarão sobre a bibliografia indicada, teórica, crítica e da obra da 

autora. Considerada uma das principais representantes do modernismo brasileiro, e uma das autoras mais 

traduzidas para outros idiomas e de indiscutível inovação da linguagem e dos temas, Clarice pode ser lida e 

analisada, de diferentes prismas e sempre se encontrará uma nova faceta de sua contribuição à literatura.  

 

 

Metodologia:  

A pesquisa se caracteriza por ser qualitativa e bibliográfica. Lança mão de leitura, fichamento e 

análise dos textos indicados, configurando a apreciação crítica dos alunos, via leitura teórico-crítica, o 

aspecto qualitativo do trabalho. A parte empírica, a ser trabalhada, é a própria obra de Clarice, no caso, os 

contos.  

  

Objetivo Geral:  

- Analisar contos selecionados do livro Todos os contos, por meio da perspectiva do fluxo de consciência e 

enfatizando a questão da epifania e da linguagem presentes neles. 

 

Específicos: 

- Demonstrar associando a análise do fluxo de consciência à presença da epifania nos contos analisados, 

fazendo o entrecruzamento entre a crítica da narrativa e uma temática recorrente à obra da autora. 
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22/06/2022: plantão de dúvidas sobre a PCC (100 horas), explicação sobre textos teóricos, críticos, contos, 

inseridos na proposta do projeto da PCC aos alunos. Orientações gerais. Das 14:00 às 15:30; de acordo com 

a disponibilidade de horário dos alunos interessados. Sala a combinar. Aos que não puderem participar 

presencialmente, será realizada reunião virtual pelo meet. Os alunos inscritos receberão os informes. 

29/06/2022: reunião para discussão e orientação. Horário e sala virtual, a combinar.  

03/08/2022: reunião para discussão e orientação. Horário e sala virtual, a combinar. 

14/09/2022: reunião para discussão e orientação. Horário e sala virtual, a combinar. 

26/10/2022: reunião para discussão e orientação. Horário e sala virtual, a combinar. 

23/11/2022: reflexão e análise dos dados. Discussão sobre elaboração do relatório. Horário e sala virtual, a 

combinar. 

14/12/2022: discussão sobre a prévia dos relatórios produzidos até então. Horário e sala virtual, a combinar. 

18/01/2023: devolução dos relatórios a serem corrigidos pelos alunos. Horário e sala virtual, a combinar. 

15/02/2023: entrega do relatório final da PCC à professora, por e-mail. 

07/03/2022: entrega dos resultados finais à coordenação da PCC. 

Cronograma sujeito a alteração. 

 

Observação: todo o material será disponibilizado para os inscritos, por e-mail. 

 


