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Resumo

Este trabalho propõe uma interpretação da obra A hora da estrela, de 1977, de Clarice
Lispector, tendo como eixo de análise o ponto de vista do narrador na tentativa de
representação de seu outro de classe. Para tal, enfrenta-se o romance em três aspectos: dentro
do conjunto da obra da autora; dentro de um recorte da tradição literária brasileira; e pelo
close reading. A hipótese é a de que, em A hora da estrela, o ponto de vista do narrador
permite apreender aspectos decisivos da relação do intelectual brasileiro com seu outro de
classe, a quem conhece apenas como fantasmagoria criativa.
Palavras-chave: Clarice Lispector; A hora da estrela; romance brasileiro; posição do
narrador; forma literária e processo social.

Abstract

This study provides an interpretation for Clarice Lispector’s A hora da estrela (1977), taking
the point of view of the narrator as the main line of analysis, in an attempt to represent his
other of class. In order to do so, the novel is considered in three different aspects: within the
overall work of the author, in relation to part of the Brazilian literary tradition, and by means
of close reading. The hypothesis is that, in the above-mentioned novel, the narrator’s point of
view allows us to capture some critical aspects concerning the relationship between the
Brazilian intellectual and his other of class – whom he only knows as a creative
phantasmagoria.

Keywords: Clarice Lispector; A hora da estrela; brazilian romance; narrator’s position;
literary form and social process.
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O que há de mais odioso e de mais intolerável, mesmo no mais inocente dos
burgueses, é não saber reconhecer outras experiências vitais que não sejam a
sua: e reduzir todas as demais experiências vitais a uma analogia substancial
relativa à sua própria experiência. Trata-se de um ataque efectivo que o
burguês realiza contra os outros homens, existindo em condições sociais e
históricas diversas. Um escritor burguês, ainda que nobre, ainda que grande,
mas que não saiba reconhecer o caráter extremo da diferença psicológica de
um homem com experiências vividas diferentes das suas – e que assim tenta
dominá-las procurando analogias substanciais, como se outras experiências
que não as suas fossem sequer concebíveis – realiza um acto que é o
primeiro passo em direcção a forma de defesas de privilégios, ou mesmo de
racismo: neste sentido, também o autor não é livre, mas pertence
deterministicamente à sua classe: não há solução de continuidade entre ele
próprio e um comissário da polícia ou um carrasco de um campo de
extermínio.
Pasolini
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Para Antônia, amor maior
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Introdução
Este trabalho nasce, em um primeiro momento, do meu interesse pela produção de
Clarice Lispector e, mais especificamente, pelo seu último romance – A hora da estrela
(1977). E, como a tarefa crítica de olhar para o passado tem de mirar o presente, trinta e cinco
anos depois da publicação do livro, em um mundo cada dia mais reificado, algumas questões
configuradas no romance, com as devidas especificidades históricas, parecem ter grande
alcance social na atualidade: quais as possibilidades – e efetividades – do engajamento
intelectual? O que é ser engajado, afinal? O que fazer para que o conhecimento acumulado, e
lamentavelmente especializado, não sirva de álibi para a dominação?

É possível que

Macabéas tenham o seu direito ao grito diante da opressão social operante?
Essas questões, que partem de um incômodo pessoal, foram ganhando contorno aos
poucos, ao longo de minha trajetória; e a sensação da diferença, antes difícil de ser
expressada, foi se configurando em um processo de formação sisífico, que me permitiu a
“alegria difícil” da apreensão do meu lugar no mundo. Em um segundo momento, surge uma
certa inquietação com uma parte da crítica da obra clariceana, que, descolada do chão
histórico, adjetiva a autora de “desveladora da alma humana” e outras variantes, como lemos
nas orelhas de quase todas as edições brasileiras de suas produções. As capas dos livros
lançados no mercado nos últimos anos reiteram aquela imagem de uma autora ligada a
questões existenciais: em A legião estrangeira e Felicidade clandestina, por exemplo, figuras
femininas de vestido cor-de-rosa flutuam no ar, em meio a uma pintura de coloração amena,
dando uma sensação nostálgica de algo informe e inalcançável, tudo aparentemente muito ahistórico. Deixando de lado os estudos que utilizam a obra de Clarice meramente para ilustrar
os repertórios das mais variadas teorias, algumas pesquisas clariceanas, entretanto, mesmo
com uma perspectiva distinta da que pretendemos apresentar, merecem o devido
reconhecimento pelo empenho e rigor, com destaque para Carlos Mendes de Sousa e Benedito
Nunes. Ambos centram-se na obra enquanto reflexão sobre a linguagem, e a enfrentam de
forma extensiva, o primeiro, sob inspiração deleuziana, o segundo, com instrumental
heideggeriano, unindo, cada um a seu modo, a abordagem filosófica à literária. Muitos
trabalhos, inclusive, partem dos estudos desses dois críticos, buscando ampliar algumas
abordagens ou, então, dar conta de um tema não devidamente explorado pelos autores. No
entanto, mesmo reconhecendo a dimensão metafísica dos textos de Clarice, eu não deixava de
questionar se, de fato, tais leituras davam conta da particularidade em que essa obra se
9

inscrevia. Mesmo as leituras psicanalíticas, que a obra da autora sem dúvida alguma permite,
muitas vezes ignoravam as especificidades brasileiras em favor de uma leitura pouco
matizada – já que se aplicavam as teorias sem as devidas investigações sobre a constituição da
subjetividade

brasileira.

Sem

contar

as

pesquisas

biográficas,

que

crescendo

consideravelmente a cada ano, enfrentam muito pouco os aspectos estéticos da obra da autora.
Em contrapartida, alguns estudos não só iluminaram a perspectiva da pesquisa, ainda
em andamento, como parecem dar um importante passo para a fortuna crítica clariceana.
Daniela Kahn, em um trabalho intitulado A via crucis do outro, de 2000, em uma leitura que
tem instrumental psicanalítico, aponta questões sugestivas de nossa identidade nacional e
realiza boas análises literárias, embora trate o universo social como extensão das relações
individuais. Yudith Rosenbaum busca, por meio da dialética, dar conta tanto do aspecto
metafísico e existencial dos textos clariceanos, como do sócio-histórico; o resultado mais
evidente de seu esforço pode ser entrevisto em análise do conto “O mineirinho”, publicada
recentemente, em 2012, na Revista de Estudos Avançados. Mas, é Gilberto Figueiredo
Martins quem conscientemente empenha-se em compreender a obra de Clarice nas suas
dimensões psicológica, metafísica e histórica, apontando para as peculiaridades da
sociabilidade brasileira e preenchendo uma lacuna importante dos estudos clariceanos. Além,
é claro, de Vilma Arêas, cujo trabalho, Clarice com a ponta dos dedos, de 2005, nos sugeriu
fecundas indicações a serem conferidas nas páginas subsequentes. Outros trabalhos
igualmente inspiradores, sejam para reforçar nosso ponto de vista ou para melhor ilustrar
nossas oposições, serão devidamente citados no decorrer dos capítulos.
Este estudo procurou enfrentar o romance em três aspectos: no conjunto da obra da
autora; no recorte da tradição literária brasileira; e pelo close reading. Tendo em conta os
limites deste trabalho, o desafio é, na análise de conjunto, não perder o tom subjetivo tão
característico da obra da autora, mas considerando como essa subjetividade se insere no
mundo historicamente determinado. Tal mundo tem contornos específicos, embora, muitas
vezes, não mencionados explicitamente nos romances, contos e crônicas. A figuração do
modelo da família burguesa, dos anseios e reflexões das donas de casa de classe média, dos
embates entre domésticas e patroas, e entre o intelectual e seu outro de classe, nos dá indícios
de um período de nossa história e do olhar para certos segmentos sociais.
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Capítulo I: A coisa social

Em uma época carregada de problemas, a vida cotidiana passa a ser um
exercício de sobrevivência. Vive-se um dia de cada vez. Raramente se olha
para trás, por medo de sucumbir a uma debilitante nostalgia; e quando se
olha para frente, é para ver como se garantir contra os desastres que todos
aguardam. Em tais condições, a individualidade transforma-se numa espécie
de bem de luxo, fora de lugar em uma era de iminente austeridade.
Christopher Lasch

Ao acompanhar o percurso produtivo de Clarice Lispector, descobrimos que a questão
social abrange toda a produção da autora, não sendo, a nosso ver, uma novidade do seu último
romance A hora da estrela. No entanto, se até a publicação de 1977, a sua narrativa investia
na subjetivação psíquica do foco, ou seja, na figuração do conflito interno das personagens
cerceado pelos dilemas de classe e pelas especificidades psicossociais que daí decorrem (os
conflitos no casamento e na família pequeno-burguesa, por exemplo), em A hora da estrela, a
explicitação dos antagonismos de classes sociais traz novo elemento a sua obra, que garante a
objetivação da matéria histórico-social, não para abandonar a expressão da constituição da
subjetividade, mas para apreendê-la por meio desse conflito, cuja base é material e histórica,
além de psíquica.
A mudança do centro da forma literária pode ser acompanhada no percurso produtivo
da autora. A partir do lançamento de Laços de família (1960), alguns conflitos psíquicos das
personagens são desencadeados por meio de personagens externos, em situação diversa do
protagonista, sem que isso, porém, seja o centro do enredo. É o caso do conto “Amor”: a
pacata dona de casa, Ana, ao voltar das compras, sentada no bonde a caminho de casa,
encontra um cego mascando chicletes, o que muito a impressiona. Absorvida pelo movimento
de mastigação do cego, Ana é surpreendida com a freada brusca do bonde e dá um grito, ao
mesmo tempo que seu saco de compras despenca do colo ao chão. Os ovos que carregava se
quebram, e suas gemas amarelas e viscosas escorregam entre os fios da sacola. A sua paz tão
duramente conquistada desaparece: “E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao
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seu redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos?”1. Transtornada,
acaba por perder seu ponto de descida e, já dentro do Jardim Botânico, onde parara, Ana
descobre que a vida alimenta-se da morte, o que a faz sentir “náusea”, e a fascina. De volta à
aparente harmonia de seu lar, a mulher assume suas tarefas domésticas e, aos poucos, retorna
ao mundo que criara. De modo que, ainda que a tensão seja mediada pelo cego – “o cego
mascava chicletes... e como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o”2–, o cerne da narrativa é
o confronto entre a protagonista e sua reflexão subjetiva sobre o mundo; o desfecho deixa
entrever que o conflito vivido pela dona de casa, Ana, se apaziguará (voltando ao estado de
latência inicial), dissolvendo-se, assim, a epifania3 sem transformação efetiva da personagem.
Como “na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto” 4 , ao se
preparar para se deitar, nenhum sinal da perturbação de seu dia existia, nem ao menos dentro
de seu coração.
Muito diverso é o conflito entre Rodrigo S.M. e Macabéa, de A hora da estrela: o
embate vem da protagonista, cuja existência fictícia, já que ela é a fantasmagoria de seu
criador, põe em xeque o estatuto de saber do narrador, o qual, diante do impasse, precisa
matar sua personagem após enunciar: “Macabéa me matou”. Se existe, a epifania ocorre
ironicamente: Macabéa tem a sua “hora da estrela” (o atropelamento por um carro da marca
Mercedes-Benz) e isso não significa, para o narrador, a resolução do seu próprio conflito.
Na produção de Clarice Lispector, seu exercício como cronista leva-a a tratar da
temática da realidade social, o que se torna um desafio a ser enfrentado pela autora. A
publicação de “Mineirinho” na revista Senhor, de 1962, aponta como a questão do conflito
social está fortemente arraigada na perspectiva da cronista que, com lucidez acachapante,
reflete, a partir de uma notícia de jornal, sobre o assassinato, com treze tiros à queima-roupa,
do criminoso José Miranda Rosa, mais conhecido como Mineirinho. O contato com a leitura
da notícia do assassinato de Mineirinho a faz refletir sobre e voltar-se contra os pressupostos
pelos quais a sociedade organiza os princípios de certa “justiça”, próxima à violência e à
1

Cf. Clarice Lispector, Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 22.
Lispector, op. cit., p. 21.
3
Benedito Nunes define epifania nos seguintes termos: “Epifania: do grego epiphanei: manifestação, aparição.
No sentido religioso, manifestação da divindade no mundo sensível para os olhos espirituais. Termo
generalizado poética e esteticamente como iluminação súbita, instantânea, fora do tempo.” Cf. Benedito Nunes,
O tempo da narrativa. São Paulo: Editora Ática, 1988, p. 80.
A nosso ver, há uma vulgarização no uso do termo epifania por parte da crítica clariceana, que, sem estar
suficientemente atenta para o caráter profano, tem utilizado este conceito com conotações demasiado amplas; por
isso, exceto criticamente na análise deste conto, preferimos não empregá-lo.
4
Lispector, op. cit., p. 20.
2
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barbárie que pretende corrigir. Ao afirmar que também é como ele – por identificação à
condição humana, por solidariedade e por comoção – ela anuncia, porém, a distância que há
entre ambos, bem como a culpa de ser coparticipante da barbárie. Ao longo da crônica, a
reiteração do enunciado “também eu”, que manifesta o desejo de estar entre iguais, é, ao
mesmo tempo, a formulação de uma distância objetiva, social, cujos fundamentos históricosociais a comoção não altera, mas a que a arte dá forma, não compactuando com a iniquidade.
Não há pudor em expressar os passos desse processo, que parte do alívio para chegar ao
desejo, culposo, de identificação:
Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com
um alívio e segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada,
o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com
o coração batendo na boca, no nono e no décimo minha boca está trêmula,
no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo
chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina – porque eu sou o
outro. Porque eu quero ser o outro 5. (grifos nossos)

Na busca de entender o porquê de terem sido descarregados treze tiros para matar um
“facínora”, ironicamente conhecido pelo apelido em diminutivo (nome escolhido para intitular
a crônica), o que lhe causa imensa perturbação e revolta, a cronista contesta um sistema social
em que o sono de uns depende da exclusão de outros. Se o primeiro e o segundo tiros lhe dão
“alívio de segurança”, o décimo terceiro interrompe seu sono e “com horror digo tarde demais
– vinte e oito anos depois que Mineirinho nasceu – que ao homem acuado, que a esse não nos
matem. Porque sei que ele é meu erro” 6 (grifos nossos). Numa enumeração precisa, do
primeiro ao último tiro, a cronista, quase à velocidade do tiroteio, expõe um movimento
brusco de sua subjetividade: de início, fixa-se em sua posição de classe (do “alívio de
segurança”), que teme a invasão da propriedade ou a destruição de seus bens ou corpo, mas,
imediatamente, sente o desassossego (ao perceber que a lei é facínora), e então a vergonha e a
angústia, que a levam a invocar uma potência superior aos homens. A violência, porém, não
se aplaca: ao constatar que seus sentimentos em relação ao outro e à humanidade não alteram
a vida dos homens, a projeção completa-se: como Mineirinho, ela também se sente
assassinada. No entanto, ela permanece viva – e é a exposição desse sacrifício – do outro e de
si mesma – que a faz mover suas reflexões, na enunciação de uma justiça que serve a poucos
– os “sonsos”, que precisam não questionar – e no anseio de uma outra justiça, ainda por vir,
5
6

Cf. Clarice Lispector, Para não esquecer. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 124.
Lispector, op. cit., p. 124.

13

se, segundo a autora, passarmos a entender: “porque quem entende, desorganiza”7. Esse texto
é, sem dúvida, uma das melhores realizações literárias de Clarice, pois a crua exposição de
seus sentimentos – que se movem, em vertigem, da afirmação ao desalojamento da condição
de classe – leva à tensão máxima das contradições que envolvem um lugar social
“naturalizado”, de forma a desautomatizá-lo, diferentemente de outros escritos – como, por
exemplo, “Das doçuras de Deus” – nos quais a conciliação dos conflitos harmoniza as
tensões, o que também não deixa de estilizar um traço de nossa sociabilidade8. Aliás, no início
da crônica, a cronista, atormentada com o episódio da morte de Mineirinho, pergunta a sua
cozinheira o que ela pensava sobre o assunto. Antes de anunciar a resposta fria da empregada,
também excluída socialmente, ela vê em seu próprio rosto um mal-estar por não saber
harmonizar “sensações contraditórias”. Especularmente, a revolta da cronista surge também
da sua impossibilidade de atenuar os contrários.
É notável que a relação inicial de alteridade em “Mineirinho” – um eu que para manter
sua segurança e conforto depende da violência contra o outro e da exclusão social desse outro
– só é possível existir com a naturalização das desigualdades sociais, construída graças a
nossa “imundície de contrastes”, como dizia Mário de Andrade9. A passagem dessa percepção
a uma outra – que clama inutilmente a Deus, para, então, pôr em xeque os fundamentos da
propriedade e da “lei humana” – leva a autora a instituir, no centro da narrativa, o conflito
social propriamente dito, tal como vivenciado por uma subjetividade.
Isso não quer dizer, porém, que a alteridade social não esteja presente, lateralmente,
em outras obras de Clarice. É assim que ela surge pela primeira vez, em um de seus romances,
em 1964 e, de modo significativo, através da oposição entre G.H., indicada apenas pelas
iniciais, e a empregada, Janair, no romance A paixão segundo G.H. –, aqui, o conflito de
classes mais direto apenas aciona o mergulho na subjetividade e nos pensamentos metafísicos
da protagonista, que abrange grande parte da narrativa. O mergulho introspectivo de G.H.
depende de sua ida ao quarto de empregada, que representaria, para ela, a desordem, o
depósito de trastes, revés do espaço ordenado da casa. No entanto, para sua surpresa, em vez
de desorganização e caos, a protagonista do romance encontra um “deserto”:

7

Lispector, op. cit., p. 126.
Referimo-nos aqui à tendência aos contrastes de atitudes na sociabilidade brasileira, com ganho para a
acomodação dos contrários – como pode ser entrevisto especialmente em Gilberto Freyre.
9
Apud Paulo Eduardo Arantes, A fratura brasileira no mundo. In: Zero à esquerda. São Paulo: Conrad Editora,
2004, p. 46.
8
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É que apesar de já ter entrado no quarto, eu parecia ter entrado em nada.
Mesmo dentro dele, eu continuava de algum modo do lado de fora. Como se
ele não tivesse bastante profundidade para me caber e deixasse pedaços de
mim no corredor, na maior repulsão de que eu fora vítima: eu não cabia10.

Embora a ida ao quarto da empregada possibilite a busca de G. H. por sua identidade,
(que passa pela diferenciação com o outro – cujo rosto ela não lembra), o espaço em que vivia
Janair a separa do próprio imaginário da narradora (o quarto está em ordem, há um desenho
enigmático na parede) e não promove identificação (“Mesmo dentro dele, eu continuava de
algum modo do lado de fora”). O movimento desencadeia, por meio da alteridade radical, os
pensamentos contraditórios da protagonista. Em estudo minucioso sobre A paixão segundo
G.H., Emília Amaral afirma que a travessia das personagens clariceanas ocorre pela única via
possível de acesso ao eu: a identificação com o outro. Mas “não o(s) que a espelharia(m)
superficialmente, os seus pares. Para que o outro funcione como meio real de desvendamento
do mesmo, ele precisa ser o seu oposto: a sombra, o estranho, o excluído, a alteridade
propriamente”11. No entanto, o que notamos em A paixão segundo G.H. é que o confronto
com um indivíduo de outra classe é apenas o motor da introspecção, cuja tônica metafísica
desprega-se, em seguida, do chão social que a ativou.
O romance narra a experiência de G.H., uma mulher da burguesia carioca, que, tendo
como “única vocação verdadeira” o dom de arrumar as coisas, decide organizar sua própria
casa no dia seguinte ao da demissão de sua empregada. Resolve, então, começar pela “cauda”
do apartamento, afinal “o quarto de empregada devia estar imundo, na sua dupla função de
dormida e depósito de trapos, malas velhas, jornais antigos, papéis de embrulho e barbantes
inúteis”12. No entanto, para seu espanto, encontra o quarto “inteiramente limpo”: “não contara
é que aquela empregada, sem me dizer nada, tivesse arrumado o quarto à sua maneira, e numa
ousadia de proprietária o tivesse espoliado de sua função de depósito”13.
A entrada no quarto de empregada, que “parecia estar em nível incomparavelmente
acima do próprio apartamento” 14 , violenta a narradora, pelo seu vazio e pela lembrança
incômoda da empregada ausente. Na parede contígua à porta, havia um desenho feito com
carvão de uma mulher e um homem nus, e de um cão, quase em tamanho natural. Ao olhar
10
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esse “desenho hierático”, ocorre a G.H., com certo mal-estar, que sua empregada Janair a
odiava: “Havia anos que eu só tinha sido julgada pelos meus pares e pelo meu próprio
ambiente que eram, em suma, feitos de mim mesma e para mim mesma. Janair era a primeira
pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência”15.
O silencioso ódio da empregada, de rosto preto e traços finos, “que mal eram divisados
pelo negror apagado da pele”16, estava refletido, na perspectiva da narradora, no bas-fond de
sua casa, o oposto do que G.H. vislumbrara encontrar. Inicia-se, então, sua via crucis pessoal,
ou sua “paixão segundo G.H.”.
Ao abrir o armário do pequeno quarto, G.H. depara com uma barata: “Uma barata tão
velha que era imemorial. O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e,
no entanto, atuais.”17 Em resposta ao seu asco, G.H. esmaga a barata na porta do armário, que,
ainda viva, expele uma matéria branca e viscosa. Diante de um paradoxal nojo e
maravilhamento, a narradora olha o inseto e descobre nele “a identidade de minha vida mais
profunda”18. Curioso notar que a ancestralidade da barata leva a narradora a recordar, ainda
que de passagem, uma experiência passada: “A lembrança de minha pobreza em criança, com
percevejos, baratas e ratos, era de como um meu passado pré-histórico, eu já havia vivido com
os primeiros bichos da Terra”19.
As referências a sua trajetória pessoal, ou mesmo ao motor de toda a experiência
psíquica, ao serem olhadas pela primeira vez na vida pelo seu outro de classe, vão dando
espaço a questionamentos cada vez mais abstratos, na busca do que a narradora chama de
“deseroização”20 de si mesmo ou despersonalização:
A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo. A maior
exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização
reconhecerá o outro sob qualquer disfarce: o primeiro passo em relação ao
outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda a mulher é a
mulher de todas as mulheres, todo homem é o homem de todos os homens, e
cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem. Mas
apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de, em nós, se
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reconhecerem. E então, pela simples presença da existência deles, revelarem
a nossa21.

O ápice dessa “despersonalização” ocorre com a ingestão da matéria branca da barata.
O inseto, que carrega uma reminiscência tanto da empregada quanto da infância da narradora,
é devorado em um ato de superação do limite do próprio eu, como se pode apreender na
concepção fenomenológica de transcendência: “A transcendência era em mim o único modo
como eu podia alcançar a coisa? Pois mesmo ao ter comido a barata, eu fizera por transcender
o próprio ato de comê-la” 22. Assim, se a via crucis de G.H. teve início com um conflito
socialmente determinado, o olhar de seu outro de classe, a sublimação metafísica acaba por
dar a tônica à experiência da narradora. Após sua provação pessoal, a narradora chega à
conclusão de que a vida que ela representa dá forma à existência mais ampla, não se limitando
ao mero ato de existir individualmente: “Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito
maior – é tão maior que, em relação ao humano, não tem sentido”23. E, de forma cíclica, o
romance termina assim como começa, com seis travessões um ao lado do outro
(“

”), enfatizando uma fala em devir (o sumo da “viagem do viver” – a erfahrung

benjaminiana), que não se completou e talvez não possa ocorrer. G.H. inicia sua narrativa
com a enunciação “estou procurando, estou procurando”, e, ao final, afirma “timidamente”: “a
vida se me é”24. A narradora dispõe da vida como o fundamento para o eu constituir, em
processo, o significado de sua existência individual. Estamos longe dos tempos em que esse
significado poderia ser urdido coletivamente. É na solidão do indivíduo que ficam inscritas as
marcas históricas da vida fragmentada. O outro desaparece da cena metafísica.
Talvez, seja essa a chave da força estética de A hora da estrela: a radicalização do
confronto com o outro – estranho, excluído –, uma vez que os antagonismos de classe não
somente impulsionam a matéria temática, como constituem amplamente a própria enunciação;
a (des)identificação de Rodrigo S.M. com Macabéa é formalizada no romance, estabelecendo
os limites pelos quais a linguagem pode, ou não, tratar desse outro – e se constitui como o
ponto extremo por meio do qual a vida (e a morte) de Macabéa podem ser engendradas.
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O tema das diferenças de classe foi objeto de várias produções de Clarice Lispector,
nas crônicas publicadas semanalmente no Jornal do Brasil, no período de agosto de 1967 a
dezembro de 1973, postumamente reunidas em A descoberta do mundo (1984). No espaço
normalmente reservado a reflexões amenas – como se tornou usual para a crônica jornalística
especialmente após os anos 1960 –, Clarice expunha feridas sociais.

“Por detrás da

devoção”25, de 02 de dezembro de 1967, inicia retomando outra crônica publicada no dia 25
do mês anterior, intitulada “A mineira calada”, por meio de um procedimento típico das
publicações jornalísticas periódicas: “Não sei se vocês se lembram do dia em que escrevi
sobre minha empregada Aninha.” Destaco que não vou discutir aqui a importante questão da
ficcionalização de um episódio da vida da própria Clarice. Se há indícios de que o relato é
reflexão de experiências vividas pela escritora, importa observar que não há marcas textuais
que nomeiem a cronista – como ocorre em A hora da estrela, quando, ao enfrentar mais
especificamente o romance, não poderemos deixar de problematizar essa questão. A
experiência vivida, contudo, ao ser relatada, será sempre uma forma de ficcionalização.
Aninha, a mineira calada, protagonista de quatro crônicas da cronista, ganha
visibilidade aos olhos da dona de casa por dois significativos episódios: pela estranha
tendência da cronista a chamá-la de Aparecida e pelo fato de Aninha pedir emprestado um
livro escrito pela cronista. O lapso da troca dos nomes é índice de que, para a patroa, a
doméstica não tem individualidade, como se sua presença independesse de seu nome. No
entanto, tal lapso se ressignifica quando Aninha pede para ler uma publicação da cronista.
Transtornada, a patroa responde que ela não iria gostar muito de seus livros “porque eram um
pouco complicados”26, ao que Aninha responde sem interromper a arrumação da sala: “Gosto
de coisas complicadas. Não gosto de água com açúcar” 27 . O movimento imprevisto de
Aninha, que provoca na cronista um incômodo explícito, rompe com o lugar imaginário e
simbólico socialmente estabelecido entre patrão e empregado, segundo a lógica do patrão, de
quem é a voz que conduz o relato. Isso porque não podemos esquecer que as relações de
trabalho no Brasil são historicamente marcadas pelo demérito do trabalho braçal. Além disso,
não parece abusivo compreender que as relações entre “patroa” e empregada, no Brasil,
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estejam marcadas pela lógica do favor e da subalternidade28; por isso, fica fácil compreender o
espanto da cronista, enraizado histórica e socialmente. Procurando, por um lado, preservar sua
intimidade, a cronista finge se esquecer do pedido de Aninha e em troca lhe dá de presente um
livro de romance policial que havia traduzido. Sua decisão, por outro lado, evidencia seu olhar
sobre o outro de classe, qualificado apenas para ler literatura de massas. O embate, no entanto,
se desdobra quando Aninha devolve o livro a sua patroa, dizendo que gostou, mas achou um
pouco pueril: “É renitente a mineira. E usou mesmo a palavra ‘pueril’”29.
A insistência da empregada em não se reduzir ao lugar cultural e social pressuposto
pela imagem que o outro tem dela bem como o estranhamento que tal atitude provoca na
cronista engendram uma dinâmica de aproximação e distanciamento capaz de revelar mazelas
históricas brasileiras por meio de um olhar construído por dentro da subjetividade da vida
cotidiana:
Por falar em empregadas, em relação às quais sempre me senti culpada e
exploradora, piorei muito depois que assisti à peça As criadas, dirigida pelo
ótimo Martim Gonçalves. Fiquei toda alterada. Vi como as empregadas se
sentem por dentro, vi como a devoção que às vezes recebemos delas é cheia
de um ódio mortal. Em As criadas, de Jean Genet, as duas sabem que a
patroa tem de morrer. Mas a escravidão aos donos é arcaica demais para
poder ser vencida. E, em vez de envenenar a terrível patroa, uma delas toma
o veneno que lhe destinava, e a outra criada dedica o resto da vida a sofrer.30

Veja-se que, para explicar sua “culpa” e “exploração”, que a cronista sente reproduzir
automaticamente, ela se apoia no repertório culto, o que a recoloca no seu lugar de classe. Ela
entende o outro, mas mantém-se dele diferenciada. Veja-se também que o título da crônica é
elucidado no trecho em destaque: “Por detrás da devoção” das empregadas domésticas, há
sentimentos que oscilam entre a revolta, a decisão de que a patroa deve morrer, e o
ressentimento, a resignação de sofrer pelo resto da vida. Interessante notar, como
desenvolveremos ao longo da análise, que há também uma oscilação, simétrica, que norteia o
olhar da cronista sobre suas personagens. A sentença “A escravidão aos donos é arcaica
demais para poder ser vencida” evidencia, sob forma simbólica, que a desigualdade social do
presente é historicamente enraizada, além de não haver, no horizonte do texto, possibilidades
de alguma mudança do status quo. A ideia de que o país ainda produz uma relação similar à
28
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da escravidão também está afirmada pelo enunciado da crônica, apontando para uma matéria
histórica brasileira não totalmente superada.
Recordemos o filme “Quanto vale ou é por quilo?”, de 2005, produzido e dirigido por
Sérgio Bianchi, onde, por meio de cenas que exibem de forma alternada dois momentos
históricos, são contrapostos episódios do século XVIII – extraídos do Arquivo Nacional do
Rio de Janeiro, que relatam as práticas da sociedade escravista – a uma situação fictícia, mas
real, da contemporaneidade. O intuito de Bianchi é mostrar, por meio da analogia, que a
exploração perversa do passado quase se reproduz nos dias atuais, mas em outros termos. Nos
episódios fictícios da atualidade, o termo “escravidão” nem sequer é evocado – ao contrário
da crônica de Lispector –, mas é posto à prova o tipo de dominação e da naturalização da
diferença que persiste na sociedade, como se fosse normal que o negro e seus descendentes
estivessem em condições inferiores. Uma das cenas relativa à vida contemporânea do filme,
por exemplo, que sempre busca articular a naturalização da opressão social ao faturamento
das ONGs por meio da permanência da miséria, mostra uma menina negra, de uns doze anos,
agregada de uma família suburbana branca e “tratada como filha”, que é negociada em uma
“troca de favores” entre Mônica, a dona da casa, e sua patroa. A menina – “prendada,
limpinha e que faz tudo”, além de “não comer quase nada” – vai trabalhar em uma associação
assistencial no interior, no lugar de Mônica, braço direito e pessoa de confiança da patroa, que
diante do “favor” devido à chefe e de sua impossibilidade de mudança de cidade, converte a
agregada em moeda de troca sem o menor pudor.
Em uma sociedade democrática e moderna, onde o contrato social deveria ser
igualitário, homens livres em condição de igualdade não cumprem esse contrato simbólico –
que na letra existe, no sentido da igualdade de direitos entre os socialmente diferentes, mas na
prática, não. Se o filme expõe brechtianamente que as contradições são conciliadas, por parte
da elite, a favor do capital – afinal o que vale é o lucro, mesmo que para sua obtenção haja a
exploração da miséria –, na crônica, em vez da conquista do estado de harmonização dos
contrários por parte da cronista – que suporia algum grau de conciliação das contradições
estruturais da sociedade, nem que essa se desse apenas em sua consciência culpada – o que
depreendemos do trecho citado mais acima é a revolta e o rancor, tanto por parte dos
opressores como dos oprimidos. Mas, por que a cronista sente-se culpada e exploradora diante
das relações informais de trabalho com as empregadas? Esse sentimento ultrapassa o âmbito
doméstico e revela um trauma social de nosso país, que carrega uma vergonha, velada ou não,
20

de viver em uma sociedade onde os mais pobres não têm dignidade, não por serem pobres,
mas pela falta de cumprimento dos deveres do Estado e da sociedade civil. Falta que beneficia
certos setores da elite e corrobora para o abuso por eles praticado – e de que somos todos
culpados.
Aninha é uma das cinco protagonistas da crônica, que, por associação, vai imprimindo
sua presença incômoda na consciência culpada da cronista. Jandira, a cozinheira-vidente,
estabelece um contato da escritora com os valores e crenças populares: ela atribui o lapso da
cronista, ao chamar Aninha de Aparecida, a um chamado de Nossa Senhora Aparecida; a
cronista não só adere à explicação místico-religiosa, como dá dinheiro para que a cozinheira
compre uma vela a ser acesa para a santa, a favor da realização de um pedido: “Afinal de
contas não custava tentar”31.
Já Maria del Carmen, ainda em “Por detrás da devoção”, estabelece uma relação
conturbada com a patroa ao bajulá-la em excesso. Por detrás da adulação servil, a cronista
reconhece o ódio não declarado da empregada, que havia sido contratada sem referências,
pois antes trabalhava em “hotéis suspeitos”, como a cronista revela ter descoberto. A
argentina Carmen também já havia trabalhado no teatro, em uma função que não é
especificada no texto. Muito vaidosa, a doméstica, aos olhos da cronista, aproxima sua figura
da atmosfera da representação cênica tanto por utilizar cílios postiços de “boneca rígida”, o
que nos remete à figuração teatral, como pelo papel desempenhado, que não é lá muito
convincente, ao tratar a patroa com um falso servilismo. A reação da cronista, diante da
descoberta do passado da moça e do ódio contido de Carmen, é de sarcasmo, e tem o tom da
doce vingança realizada à revelia do sujeito: “Fiquei com pena: tive a certeza de que seu papel
no palco era o de criada mesmo, o de aparecer e dizer: ‘O jantar está pronto, madame’.”32 O
conflito entre Carmen e a cronista, no entanto, não chega ao confronto, pois a empregada
acaba abandonando o serviço sem dar nenhuma satisfação à patroa.
Muito diverso, no entanto, é o desfecho de sua relação com a empregada que fazia
psicanálise. O nome da psicanalista não é dado “por uma questão de segredo profissional”. O
notável, como se verá adiante, é a cronista suscitar o enquadramento contratual do trabalho,
que é profissional, em meio a uma relação atravessada de cordialidade informal, no aspecto
ambivalente do termo. A empregada, que fazia sessões de análise duas vezes por semana,
31
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além de telefonar para a analista, Dra. Neide, em momentos de angústia, acaba contando para
a patroa que saía do expediente para ser psicanalisada. Isso permite deduzir que o contrato das
horas de trabalho ou não era integramente cumprido ou era pouco formalizado. Se em um
primeiro momento a patroa compreende a situação, depois ela acaba não suportando a
instabilidade da moça. A cronista justifica para o leitor, e para si própria, sua intolerância em
relação à doméstica: quando a empregada não estava bem, o que acontecia com frequência,
era “malcriada demais, revoltada demais, embora depois caísse em si e pedisse desculpas”33;
trabalhava com o rádio de pilha ligado em um elevado volume, acompanhado pelo seu cantar
agudo e altíssimo, e, quando advertida pela patroa, aumentava ainda mais o rádio e a voz.
Infernizada, a cronista conta ter dispensado a moça, mas “com muito cuidado”. No entanto,
uma semana depois da demissão, a empregada telefona para a antiga patroa para desabafar:
não conseguia arrumar emprego, pois suas possíveis futuras patroas tinham “medo” quando
contava nas entrevistas que fazia análise; e, como não tinha familiares na cidade, já havia
dormido duas noites no banco de uma praça, passando frio. A cronista sente-se culpada, “mas
não havia jeito: não sou analista, e pouco podia ajudar num caso tão grave”34. Em seguida, no
entanto, revela que havia ligado para Dra. Neide, para saber que atitude deveria tomar. Nesse
caso, o grau de envolvimento pessoal com a doméstica ultrapassa tanto os limites contratuais
pressupostos nas relações de trabalho – não estabelecidos com clareza anteriormente –, como
da privacidade de qualquer relação, se pensarmos que a cronista excede seus limites enquanto
patroa ao pedir conselhos a uma médica – quando mais não seja, o excesso da própria
psicanalista que deveria se manter dentro dos limites éticos entre paciente e analista. A
cronista encerra o caso consolando-se – pelo menos a ex-empregada se tratava com uma
médica muito simpática – e tentando expurgar a culpa: “Sou muito sensível a vozes, e se
continuasse a ouvir aquele trinado histérico quem terminaria se socorrendo na Dra. Neide
seria eu.”35
Das empregadas retratadas por Clarice Lispector no texto, há uma que traça uma
trajetória de exceção, ao melhorar substancialmente de condição de vida. A moça mudou-se a
trabalho com a cronista para os Estados Unidos, onde acabou ficando para casar-se com um
engenheiro inglês. A cronista, porém, regressou para o Brasil. Em uma rápida viagem ao país,
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para a realização de uma “conferência de vinte minutos sobre literatura brasileira moderna” 36,
no Texas, a cronista telefona para a antiga empregada, que residia em Washington. A
empregada diante da surpresa, “só faltou desmaiar, e já falava com português americanizado:
‘A senhora deve vir me ver!’”37. O verbo dever, grifado pela autora, marca uma duplicidade
de sentidos: a ênfase na americanização do português (o nosso tem de, substituído por deve) e
a mudança de posição social da empregada, que passa, mesmo que involuntariamente, a impor
uma ordem, mais do que fazer um convite. O desconforto da cronista diante da inversão de
papéis aumenta ainda mais quando a moça insiste no convite, oferecendo-se até para pagar a
sua passagem, contrapondo a justificativa da cronista de que não tinha dinheiro para a viagem.
A manifestação do incômodo provocado pela ascensão de sua antiga empregada é evidente,
pois a cronista, “claro”, não aceita o convite.
Interessante notar que o sentimento de culpa por parte da cronista no texto está
relacionado com a situação de desigualdade das relações materiais entre ela e as domésticas.
Quando essa situação excepcionalmente se inverte – caso da empregada que viajou aos
Estados Unidos, mudou de situação social e lá permanece –, o sentimento de que a empregada
não teria direito a uma outra situação econômica, talvez equiparável à da cronista, provoca
um estranhamento, sem nome, que, ao se assemelhar a incômodo, espelha a ideologia
dominante.
Em 27 de janeiro de 1968, Clarice Lispector publica “Como uma corça”, crônica em
que a empregada doméstica também é seu tema central. Posteriormente, em 1971, essa
crônica será editada como conto, em Felicidade clandestina, sem nenhuma modificação
expressiva, a não ser o título “A criada”. A transposição de textos inteiros ou trechos de um
veículo para o outro é recorrente na produção da autora, assim como a dificuldade de
enquadramento dos gêneros literários, o que, muitas vezes, demonstra a tenuidade das
classificações usuais.
“Como uma corça” tenta captar a atmosfera fugidia de Eremita, uma jovem de
dezenove anos, com algumas espinhas, dona de um corpo “que não era feio nem bonito”38,
mas cujos intraduzíveis olhos castanhos e a indefinição de traços atraem a atenção da cronista,
assim “como água atrai”. A comparação da moça com um animal nos traz interessantes
36
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indicações: a corça é um animal de hábitos solitários, que não suporta o confinamento, além
de ser notavelmente conhecida por sua agilidade e pelo privilegiado olfato, capaz de perceber
a existência de água a metros abaixo da superfície. O título da primeira publicação reitera o
significado etimológico do nome da moça: Eremita é um indivíduo isolado, solitário, que vive
em lugar deserto, ermo, longe do convívio social.
Nos dois parágrafos iniciais do texto, a cronista concentra-se em descrever os traços
da criada; não lhe interessam as características corporais objetivas da moça, e sim os detalhes
que traduzam algo da interioridade da personagem, que rastreie sua “vaga presença” 39 :
“Havia, sim, substância viva, unhas, carnes, dentes, mistura de resistências e fraquezas...”40.
Interessante notar que o sinal de vida de Eremita era seu rosto ansioso por “doçuras maiores”.
Essa doçura, “próxima a lágrimas”, estará presente também, com suas particularidades, em
Aninha, protagonista das crônicas clariceanas, e sinaliza a tentativa de captar uma delicadeza
pouco visível no cotidiano, uma vez que essas personagens, não apenas por sua condição de
empregadas, passam despercebidas no mundo – tema, aliás, que será decisivo em A hora da
estrela. No entanto, o que verdadeiramente atrai Clarice Lispector, neste texto, é um repousar
na tristeza à qual Eremita se entregava. Para a cronista, a moça, em movimentos sem pressa,
mergulhava em suas profundezas e vivia suas ausências do mundo exterior: “Pois ela estava
entregue a alguma coisa a misteriosa infante. Ninguém ousaria tocá-la nesse momento.
Esperava-se um pouco grave, de coração apertado, velando-a. Nada se poderia fazer por ela
senão esperar que o perigo passasse.”41 Esse repouso na tristeza é interpretado pela autora
como um mergulho na floresta da interioridade, e o tom melancólico com o qual essa ausência
é narrada compraz e favorece o devaneio e a meditação da própria cronista, que projeta, na
personagem, uma revivescência da corça mítica de Cerineia 42, como se esse mergulho no
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mítico, aproximando Eremita da natureza e dos animais sagrados, pudesse trazer plenitude à
existência humana: “Regressando com os olhos cheios de brandura e ignorância, olhos
completos. Ignorância tão vasta que nela caberia e se perderia toda a sabedoria do mundo”.43
Antes do momento de ausência, os olhos de Eremita haviam sido metaforizados como
deslocados do resto do corpo – “Tão independentes como se fossem plantados na carne de um
braço, de lá nos olhassem – abertos, úmidos” 44 – e seu repouso na tristeza causava uma
angústia na cronista, que nada podia fazer a não ser esperar. Depois da “viagem interior”, na
sua misteriosa “floresta”, os olhos de Eremita, pelo prisma da cronista, transmitiam toda a sua
“inteireza de espírito”, – “olhos completos” – que se expressava sem pensamento, que dirá
com palavras, uma vez que Eremita tinha vergonha de falar, era “apenas corpo se
movimentando calmo, rosto pleno de uma suave esperança que ninguém dá e ninguém tira” 45.
A tópica, em Clarice Lispector, de um estar no mundo guiado, não por reflexão, mas por
sensações e revelações mudas, por um puro sentir, pontua toda a narrativa de “Como uma
corça”. Decerto, a aparência primeira – e verdadeira – é a de um texto em que a subjetividade
da cronista projeta-se na objetividade da personagem, configurando-se, assim, um apreender
lírico da existência do outro, também expresso na riqueza da figuração metafórica. Tal
aparência, no entanto, também revela, exatamente pela figuração, elementos de contradição
deste mundo, nada mítico e bastante prosaico, como veremos a seguir.
Eremita era, nas palavras da cronista, “prestimosa”, mesmo que às vezes respondesse
“com má-criação de empregada mesmo”46, “sem que isso viesse de seu caráter”47. A aparente
naturalidade com que Eremita serve aos donos da casa, em contraste com a valorização que a
cronista dá à suposta intensidade de suas ausências do mundo exterior, leva a cronista a
caracterizar suas funções domésticas como “menores”. Para a cronista, quando Eremita
emergia de seu atalho na floresta, ela ainda era uma criada; mas “se alguém prestasse atenção
veria que ela lavava roupa – ao sol; que enxugava o chão – molhado pela chuva; que estendia
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lençóis – ao vento. Ela se arranjava para servir muito mais remotamente, e a outros
deuses”48. (grifos nossos)
Se a referência ao “servir muito mais remotamente a outros deuses”49 retoma o fio
mítico – aliás jamais abandonado na crônica – aqui, a referência a “outros” põe em causa
quem seriam os deuses a quem ela também tem de servir. Seria ironia da cronista atribuir ao
patrão o lugar central no altar dos deuses? Seria a propriedade privada e o poder econômico
um novo deus, cujo sacerdote é o patrão? A indicação direta disso não seria “clariceana”, se
assim podemos dizer. É do território da poesia, e da polissemia, que nasce o texto de Clarice.
A poesia com que a cronista projeta-se na entrega da “misteriosa infante” ao que ela entende
como “a floresta” não apaga, porém, o caráter de exploração do trabalho da doméstica,
tampouco as dificuldades econômicas que ela enfrenta, ou o olhar entre condescendente e
vigilante de quem está na posição dominante nas relações sociais. Seriam os deuses o
alimento, o dinheiro? Ou os deuses são aqueles que o detêm e que o controlam? O final da
crônica fala do lugar em que a poesia não vence a força da prosa, reveladora da dúbia posição,
social e moral, da cronista. Ao poetizar, na trabalhadora, o enleio próprio do universo de
quem conhece os mitos, não estaria, a cronista, cega à realidade bruta da alienação e às faltas
de perspectiva de Eremita? O edulcoramento não é mentira da poesia?
A única marca do perigo por que passara era o seu modo fugitivo de comer
pão. No resto era serena, mesmo quando tirava o dinheiro que a patroa
esquecera sobre a mesa, mesmo quando levava para o noivo em embrulho
discreto alguns gêneros da despensa. A roubar de leve ela também aprendera
nas suas florestas.50

Embora “Por detrás da devoção” e “Como uma corça” tratem do olhar da patroa sobre
a empregada, cada texto tem um tom narrativo próprio, e, em conjunto, podem apresentar um
panorama mais abrangente na produção da autora: se o primeiro tende mais para a descrição
prosaica das personagens, o segundo busca anular a distância social entre o narrador e o
objeto narrado, por meio da fantasia poética e mítica.
Já “Das doçuras de Deus”, publicada em 16 de dezembro de 1967, tem muitos pontos
de contato com A hora de estrela, nosso objeto central, não apenas por abordar uma
personagem pouco visível no mundo, mas também por figurá-la por meio do espelhamento
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dos anseios e sentimentos da própria cronista. Num procedimento análogo ao utilizado em
“Mineirinho”, não só conhecemos a personagem por meio do ponto de vista da cronista, como
a delimitação entre o eu e o outro tenta ser apagada. Mas qual o objetivo e/ou resultado desse
procedimento? Seria também o edulcoramento que poetiza a condição aviltante do lugar do
pobre, num mundo sem deuses?
O primeiro parágrafo de “Das doçuras de Deus”, que tem Aninha como personagem
principal, retoma as características atribuídas à empregada nas crônicas “A mineira calada” e
“Por detrás da devoção”, de publicações anteriores. Aninha, a mineira calada, que queria ler
um livro escrito pela patroa, que, “sem saber por quê”, a chamava de Aparecida, ganha novos
atributos: é muito feia, tem uma voz abafada e para “existir como pessoa, dependia muito de
se gostar dela”51. A crônica relata uma quebra no cotidiano da casa: em um dia, de manhã,
Aninha tarda a voltar das compras e, ao retornar, com “um sorriso tão brando como se só
tivesse gengivas”52, traz consigo algo de diferente: “O quê, não se adivinhava. Talvez uma
doçura maior”53.
A doméstica, que “estava um pouco mais ‘aparecida’”54, ao ser interrogada sobre as
compras, responde que não tinha dinheiro. Surpresas, a patroa e a cozinheira, Jandira,
mostram-lhe o dinheiro que levara amassado em sua mão direita, ao que Aninha olha e
responde com um simples “ah”. Dentro do saco de compras, pendurado no punho esquerdo,
tampinhas de garrafa de leite e pedaços de papel sujo enchem o espaço destinado às
mercadorias. Em seguida, Aninha diz, sem se queixar, que irá se deitar, porque estava com
“muita dor aqui” e, “como uma criança”, aponta o alto de sua cabeça; logo “ela que dissera
não gostar de livro ‘pueril’, estava com uma expressão pueril e límpida”55.
Curioso notar ser a mão direita a portadora do dinheiro e a esquerda, a do saco de
compras, cheio de materiais de pouco ou nenhum valor, a da representação da desordem
psíquica da personagem, que recolhe restos de mercadorias do mundo externo para preencherse, projetando, assim, a sensação interior de vazio. Retomando a narrativa, depois de horas na
cama, sem conseguir se levantar, a ambulância do Rocha Maia é chamada para Aninha pela
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cozinheira, “‘porque ela está doida’”56. A cronista vai verificar a constatação de Jandira e a
reafirma: “Estava calada, doida. E doçura maior nunca vi.”57 A ambulância a ser chamada,
explica a patroa à cozinheira, é do pronto-socorro psiquiátrico do Instituto Pinel, , e, “um
pouco tonta, um pouco automaticamente”58, chama o atendimento apropriado. O desdobrar
dos acontecimentos se sucede, mas a loucura de Aninha fratura algo do universo da cronista,
que associa o distúrbio psíquico da moça à “doçura”: “Também eu sentia uma doçura em
mim, que não sei explicar. Sei, sim. Era de tanto amor por Aninha.” 59 É notável a
aproximação da acepção de doçura a loucura, como se essa alteração mental que provoca
afastamento da realidade e a quebra do comportamento convencional tivessem caráter
positivado. Simbolicamente, doçura é a outra palavra para mel, e também símbolo da riqueza.
Na Bíblia, o mel é considerado o alimento primordial em Canaã, a terra prometida, descrita
como "terra bela e espaçosa, onde corre o leite e o mel" (Êxodo III, 8). A utopia da liberdade
– escape da necessidade –, evocada miticamente com as metáforas do leite e do mel, tem
fundamento histórico, se pensarmos que a ruptura da reprodução da sujeição às forças
produtivas, figurada no texto pelo enlouquecimento de Aninha e a suspensão de seu trabalho
doméstico, configura um estado doce, aprazível ao homem 60. No entanto, essa fantasia da
cronista, ambivalentemente, expressa o desejo de liberdade sem lutar contra a opressão, e,
ainda mais, poetizando as vítimas dela.
O médico da primeira ambulância chamada, a do Rocha Maia, constata que,
clinicamente, Aninha não tem nada e a questiona sobre a finalidade das tampinhas de garrafas
e os papéis trazidos da rua, ao que, de forma suave, a empregada responde: “para enfeitar meu
quarto”61. E, diante das outras perguntas, “Aninha com paciência, feia, doida e mansa, dava as
respostas certas, como aprendidas”62.
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Sendo o caso psiquiátrico, a cronista e a cozinheira ficam à espera da outra
ambulância, já chamada, “pasmas, mudas e pensativas”63. O que espanta o leitor é uma pessoa
apresentar um quadro psicótico sem que as pessoas que convivem diariamente com ela
tenham detectado algum comportamento estranho de sua parte em momentos anteriores.
Nesse sentido, talvez, o que pasme a cronista é atestar a invisibilidade de Aninha diante de
seus próprios olhos e dentro de sua casa.
O médico do Instituto Pinel não tarda a diagnosticar a paciente. No entanto, a
nomenclatura da enfermidade não é mencionada no texto e, curiosamente, a cronista desvia o
olhar para si mesma. Diante da notícia da impossibilidade de internação de Aninha, e não
tendo ela parentes na cidade, a patroa liga para um médico amigo seu, também da área
psiquiátrica, e viabiliza a internação da moça. O médico encaminhado à residência, de forma
inesperada, pergunta efusivamente à cronista se ela é escritora e acrescenta “mais emocionado
comigo do que com Aninha: ‘Pois tenho muito prazer em conhecê-la pessoalmente’”64. Ao
que a cronista responde “boba e mecanicamente: ‘Também tenho’” 65 . A invisibilidade de
Aninha se ressignifica ao passo que, mesmo vivendo uma situação de emergência, o olhar do
outro, no caso do médico, é deslocado para outra presença, a da cronista.
Vale notar que Aninha morava na casa em que trabalhava e, de algum modo, se sentia
membro da casa 66 – “para enfeitar meu quarto” (grifo nosso). No entanto, diante da sua
impossibilidade de continuar a exercer suas funções de empregada, ela seria desalojada: “Só
que internada ela não podia ficar, apenas pronto-socorro. Mas ela não teria onde ficar.”67 As
relações de cordialidade voltam a se configurar na produção da cronista pela lógica do favor:
não só a patroa recorre a seus contatos pessoais para garantir uma vaga interna para a moça no
hospital público, como a empregada encontra-se nesse limbo de fazer parte do ambiente
doméstico e familiar e não pertencer a ele, de exercer uma profissão e não ter seus direitos
trabalhistas assegurados pela legislação e nem pela cronista, supostamente esclarecida. A
dimensão contratual do trabalho, ainda que informal, não anula a afetividade da relação; ao
contrário, Aninha passa a existir – “aparecer” – para a cronista, tanto no ambiente doméstico
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quanto no seu imaginário, a partir do pertencimento, por via do afeto do outro: “para ela
existir como pessoa, dependia muito de se gostar dela”68. Recordemos que Aninha desperta a
atenção da cronista ao pedir emprestado um livro seu, ou seja, ela procura se relacionar com
os interesses da patroa para ganhar visibilidade, demandando o olhar e o reconhecimento do
outro para contemplar a si mesma. Rodrigo S.M., narrador e personagem de A hora da
estrela, também em uma relação especular, resguardadas as particularidades, necessita olhar
para o outro para ter apreço por e a medida de si próprio: “Mas a pessoa de quem falarei mal
tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás
– descubro eu agora – também não faço a menor falta, e até o que escrevo um outro
escreveria.”69
A cronista percebe como a doçura de Aninha é calada, mansa e paciente, o que
provoca nela, em espelhamento – “Também eu sentia uma doçura em mim” 70 –, um
desarvoramento interno: “E lá se foi Aninha, suave, mansa, mineira, com seus novos dentes
branquíssimos, brandamente desperta. Só um ponto nela dormia: aquele que, acordado, dá a
dor”71. Aninha havia colocado os dentes da frente, que antes lhe faltavam, por insistência da
cronista e demais habitantes da casa, mas “não se viam porque ela falava para dentro e seu
sorriso também era mais pra dentro” 72 . A projeção do ponto de vista da cronista sobre a
empregada se faz evidente não só neste trecho, como no final da crônica, quando, ao se dirigir
diretamente à Aninha –“Aninha, meu bem, tenho saudade de você, de seu modo gauche de
andar”73–, ela recorda, com ternura, a sua “falta de gosto”74 ao combinar uma saia vermelha
estampada, “muito mais comprida do que seu tamanho”75, com uma blusa marrom, nos seus
dias de folga. Essa falta de gosto é valorada como “mais uma doçura sua”76. Esse olhar sobre
o outro, de outra classe social, significa a doçura não só como afastamento do mundo, mas
também como um padrão de gosto, e revela, à revelia das intenções da cronista, um traço
típico da ideologia brasileira, que só sabe se relacionar com os pobres projetando seus
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próprios sistemas de valores – construindo tais valores e naturalizando-os socialmente – ou
atenuando-lhes os conflitos objetivos com divagações poetizantes.
Se a consciência, como capacidade do indivíduo de refletir sobre si mesmo e sobre o
mundo, causa sofrimento – “Só um ponto nela dormia, aquele, que acordado, dá a dor”77, a
cronista, em posse de suas faculdades mentais e dotada de grande sensibilidade, e de culpa,
depois que todo o tumulto da casa acaba, padece. Aninha, embora agora “desaparecida”, deixa
a casa “toda impregnada de uma doçura doida” 78 . A cronista tenta reconstruir os cacos,
afirmando ser possível enfeitar o quarto com tampinhas de leite e “dar-se um jeito” em papéis
amarrotados – como se o enquadramento social, mesmo fora da dita normalidade, pudesse se
realizar–; a quebra, porém, pode até ser transposta, mas não extinguida: “Ela não gostava de
‘água com açúcar’, e nem o era. O mundo não é, fiquei sabendo de novo na noite em que
asperamente fumei. Ah! Com que aspereza fumei. A cólera às vezes me tomava, ou então, o
espanto, ou a resignação. Deus faz doçuras muito tristes. Será que deve ser bom ser doce
assim?79”. Sem encontrar um lugar para apaziguar seu sofrimento, a cronista termina a crônica
com um recuo temporal, o que a desobriga de qualquer posição diante do leitor e,
principalmente, de si mesma:
- Você precisa arranjar um namorado, Aninha.
- Já tive um.
Mas como? Quem a quereria, por Deus? A resposta é: por Deus.80

A posição, porém, já está dada, nos atos relatados pela cronista e na sua apreensão das
contradições objetivas da vida de quem estava sob seu texto. Sobre a impossibilidade de
Aninha ter um namorado, devido aos seus poucos atrativos pessoais – de acordo com o olhar
da cronista –, traçamos um paralelo com Macabéa, que, segundo seu narrador-criador: “Não
tinha aquela coisa delicada que se chamava encanto. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu
autor, a amo”81.
Se na crônica “Das doçuras de Deus” a reação de perplexidade, perturbação e angústia
diante do surto psíquico da empregada são sensações que dão corpo ao ponto de vista
narrativo, em “A imitação da rosa”, conto do livro Laços de família (1960), a narradora
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mostra-se bem mais benevolente com sua personagem. A narrativa acontece em um final de
tarde, começo de noite qualquer, no interior do apartamento da esposa de Armando, Laura,
em um bairro de classe média do Rio de Janeiro. “Com seu gosto minucioso pelo método”82,
“agora reassumido”83, a dona de casa organiza-se para terminar de arrumar a casa antes da
folga da empregada e dar-lhe, na saída, o dinheiro para a compra da carne do dia seguinte.
Livre dos afazeres domésticos, Laura teria tempo para, meticulosamente, tomar banho e
colocar o vestido marrom de golinha creme de renda, antes que Armando voltasse do
trabalho; assim, poderia “atender ao marido enquanto ele se vestia”84. Era a primeira vez que
saía para jantar fora desde que “estava de novo ‘bem’”85: “E, de volta à paz noturna da Tijuca
— não mais aquela luz cega das enfermeiras penteadas e alegres saindo para as folgas depois
de tê-la lançado como a uma galinha indefesa no abismo da insulina —, de volta à paz
noturna da Tijuca, de volta à sua verdadeira vida” 86 . “Voltando à insignificância com
reconhecimento”87, “não mais aquela terrível independência”88, Laura poderia, enfim, ir ao
jantar na casa de Carlota, de braço dado com Armando.
As repetições de palavras ou expressões – “[...] era o primeiro jantar fora desde que
voltara e ela não queria chegar atrasada, tinha que estar pronta quando... bem, eu já disse isso
mil vezes, pensou encabulada”89– por parte da narradora, que, por meio do discurso indireto
livre, exprime as rememorações, as elucubrações e as poucas ações de Laura, nos dão
indícios da fratura psíquica da personagem. Porém, mais do que refletir e elaborar seus
pensamentos por meio da repetição, esse recurso parece ser utilizado como a forma pela qual
Laura e a própria voz narrativa a ela mesclada, aparentemente, encontraram para se convencer
e acreditar no que é formulado. A minúcia da personagem é tamanha que ela chega a decorar
antecipadamente o que dirá para a amiga ao encontrá-la no jantar: “Sim, se na hora desse jeito
e ela tivesse coragem, era assim mesmo que diria. Como é mesmo que diria? Precisava não
esquecer: diria Oh! Não etc.”90 Veja-se que, apenas nesse pequeno trecho, o verbo dizer no
futuro do pretérito aparece três vezes. Laura contempla a si mesma como a um outro, como se
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precisasse construir uma personagem para seguir as regras adequadas ao jogo social. A voz
narrativa, que por vezes cede espaço da enunciação ao fluxo dos pensamentos da personagem,
parece conhecer Laura e identificar-se com ela: “Não é que Carlota desse propriamente o que
falar, mas ela, Laura, – que se tivesse oportunidade a defenderia ardentemente, mas nunca
tivera a oportunidade – ela, Laura, era obrigada a contragosto a concordar que a amiga tinha
um modo esquisito e engraçado de tratar o marido, oh não por ser ‘de igual para igual’, pois
isso agora se usava, mas você sabe o que eu quero dizer” 91. Afinal, quem quer dizer que
Carlota tem um comportamento “original” em relação aos padrões sociais? O narrador ou a
personagem? Nessa identificação entre o eu e o outro, surgem, por meio do discurso indireto
livre, os signos do contrato social, da ideologia corrente92, que desaprova comportamentos
dissonantes.
No entanto, todo o esforço de Laura em manter sua rotina calma e morna desmorona
diante da perfeição das miúdas rosas silvestres, que até pareciam artificiais tamanha sua
beleza, compradas pela manhã na feira, por insistência do vendedor. Assim como em “Amor”,
reunido na mesma coletânea de contos, um elemento externo desencadeia o que há de latente
nessas donas de casa cariocas, obstinadas pela rotina e temerosas, cada uma a seu modo, de
escapar da lógica doméstica por elas próprias criada93. Laura então tem “uma ideia de certo
modo muito original” 94 : mandar Maria, a empregada, entregar as rosas de presente para
Carlota. Já terminando de embrulhá-las em uma velha folha de papel de seda, ela, no entanto,
arrepende-se da ideia de abrir mão de algo tão lindo:
Por que dá-las, então? Lindas e dá-las? Pois quando você descobre uma
coisa boa, então você vai e dá? Pois se eram suas, insinuava-se ela
persuasiva sem encontrar outro argumento além do mesmo que, repetido, lhe
parecia cada vez mais convincente e simples. Não iam durar muito – por que
então dá-las enquanto estavam vivas? O prazer de tê-las não significava
grande risco – enganou-se ela – pois, quisesse ou não quisesse, em breve
seria forçada a privar-se delas, e nunca mais então pensaria nelas pois elas
teriam morrido – elas não iam durar muito, por que então dá-las? O fato de
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não durarem muito parecia tirar-lhe a culpa de ficar com elas, numa obscura
lógica de mulher que peca.95

A perfeição das rosas verte a angústia de Laura, até então meticulosamente retida.
Toda sua tentativa de agir segundo a conformidade mecânica da vida frustra-se; seu esforço
em manter a vida tépida se traduz tanto na tentativa da arrumação da casa como forma de se
organizar internamente, como em cumprir as ordens médicas de tomar um copo de leite entre
as refeições e viver de forma mais espontânea, o que ela segue rigorosamente, tomando o leite
com toda a “naturalidade”. Diferentemente do caso de Aninha, personagem da crônica “Das
doçuras de Deus”, que um dia pela manhã volta doida para casa, o surto de Laura é
prenunciado, mesmo porque a narrativa concentra-se no seu esforço em manter-se “bem” e
esquecer sua internação psiquiátrica anterior.
No entanto, o que pretendemos ressaltar é o ponto de vista narrativo empregado na
crônica e no conto, que, distintos entre si, resultam em um significativo olhar da cronista e da
narradora sobre as personagens.

No trecho acima destacado, a narrativa representa a

subjetividade da personagem por meio do fluxo de consciência, procedimento que apaga as
fronteiras entre narrador e personagem. Mais uma vez não sabemos ao certo se as indagações
do fragmento – “por que então dá-las?96 – são de Laura ou de seu observador onisciente. Tal
indistinção, porém, revela que o narrador compreende sua personagem, e não só não emite
nenhuma opinião crítica sobre seus pensamentos, como apresenta um olhar esclarecedor sobre
ela. Se Aninha, de “Das doçuras de Deus”, se torna doida e mansa, Laura, “dentro de sua
perfeição acordada”97, subitamente, encontra-se “super-humana e tranquila no seu isolamento
brilhante” 98 . Recordemos que a crônica é narrada em primeira pessoa e, se há um
espelhamento entre a cronista e a personagem, em nenhum momento temos a visão de Aninha
sobre o acontecimento, apenas a reflexão (ou será uma projeção?) da cronista sobre suas
ações. Ou seja, o espelhamento não anula a alteridade entre patroa e empregada; pelo
contrário, formaliza a opacidade desse outro.
“A imitação da rosa” concentra-se nas impressões interiores da personagem narrada, e
as sensações e percepções de Laura são traduzidas pela narradora, sem que o que as diferencia
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precise ser sublinhado ou marcado, muito pelo contrário. Já em “Das doçuras de Deus”, sendo
Aninha um outro de classe, e estando em uma relação desigual com a cronista – não só por ser
empregada doméstica da casa, mas por supostamente ter padrões e valores diferentes, a
exemplo da falta de gosto ao se vestir –, a loucura é vista por meio do exterior da personagem
–“estava com uma expressão pueril e límpida” 99– e os movimentos internos descritos, em
primeira pessoa, são os da cronista diante do episódio por ela vivenciado. Não podemos
deixar de ressaltar que a qualidade literária do conto em análise é superior à da crônica, o que
não interfere, a nosso ver, no argumento apresentado: os limites do ponto de vista narrativo na
apreensão da matéria narrada. Nesse sentido, a consciência da dificuldade de representar o
pobre será o princípio da composição narrativa de A hora da estrela a partir de um ponto de
vista de um intelectual, Rodrigo S.M., que tem dificuldades de compreender o trajeto da
protagonista, fictícia, que nasce como fantasmagoria, de origens alheias à vivência do
narrador, como representante dos intelectuais das classes médias: “E eis que fiquei agora
receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta: como escrevo?”100
Embora o olhar sobre o outro de classe enquadre o ponto de vista narrativo e
possibilite a fatura de A hora da estrela, romance mais bem acabado da autora, em toda a
produção de Clarice, é possível ver as relações entre forma literária e matéria social: no
entanto, se em O lustre, os dramas da personagem parecem ser do domínio do narrador – bem
como as questões existenciais das personagens, em A hora da estrela o foco é a dúvida sobre
a possibilidade (ou a impossibilidade) de saber, portanto, narrar o que Macabéa é ou pensa.
Daí o dilema desse intelectual – que deseja ou tem culpa por não saber e que teme "mentir".
As questões do romance se concentram na relação entre o intelectual, que deseja aproximar-se
das camadas da população brasileira que não têm voz própria na produção intelectual, e o
pobre.
O lustre, segundo romance publicado pela autora, em 1946, narra a trajetória de
Virgínia e sua busca pelo sentido da vida e pela perfeição de si mesma. Essa busca, por assim
dizer metafísica, da protagonista relaciona-se, em muitos momentos do romance, com a fuga,
consciente ou não, dos modelos sociais101, uma vez que, para conseguir a perfeição, Virgínia
precisa isolar-se do mundo e não se submeter inteiramente aos padrões da vida burguesa,
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situação dilemática e sem saída. A narrativa dessa dualidade – manter-se solitária, em busca
de sua verdade, ou “desequilibrar-se dentro do mundo” 102 – que constitui a personagem é
realizada por um narrador em terceira pessoa que, por meio de fluxo de consciência,
concentra-se no universo anímico da personagem. Assim como em “A imitação da rosa”, não
há uma distinção entre a perspectiva do narrador e da sua personagem, e o ponto de vista
narrativo aproxima-se do da classe social que o narrador não teme investigar, por parecer
sentir identificação não culposa com ela.
Em crítica ao livro de Lispector, Gilda Mello e Souza publicou um artigo intitulado “O
lustre”, em 14 de julho de 1946, no jornal O Estado de São Paulo, onde afirma que esse
romance apresenta o mundo através da criação de um mito, o “mito de nosso tempo”:
Granja Quieta, em sua decadência, simboliza um mundo morto, mundo cujos
valores se referem a um tempo passado. O casarão da fazenda já teve
esplendor. Mas agora as paredes são comidas e o vento sopra sobre as ruínas.
Lá dentro os cômodos se esvaziam, pálidos, e resta quase só o indispensável
para que aí se more. Contudo, no meio da desolação ainda sobram, aqui e ali,
restos da antiga grandeza.103

O velho tema da tradição regionalista dos anos 1930, a decadência, torna-se dilema
interior; eis a novidade do romance em análise. Assim, o lustre também, título do romance,
simboliza a decadência de Granja Quieta: ocupa um lugar majestoso na sala da casa, mas não
tem mais a função de outrora; há anos, foi substituído por dois candeeiros. Lustre e tapete não
têm mais funcionalidade: “simbolizam os últimos valores do tempo do casamento da avó,
perdurando ainda no presente da vida de Granja Quieta apenas pela inércia.”104 À medida que
os arredores da Granja vão perdendo sentido na existência de Virgínia, ou a consciência da
falta vai se efetivando, a protagonista migra do campo para a cidade, na tentativa de
“ultrapassar esse limbo e, abandonando os valores a que ainda se sente um pouco presa pelo
sentimento, encontrar outros que o substituam. Valores que representem para ela o que o
lustre e o tapete representavam para o tempo da avó”105. Para isso, a linguagem n’O Lustre
será empregada não como tentativa de apreender o outro, mas como experiência de captar a
contradição da personagem central, em seu anseio de se manter única e viver em sociedade:
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Como, como explicar o milagre... Amedrontava-se pensativa. Nada dizia,
não se movia mas interiormente sem nenhuma palavra repetia: eu não sou
nada, não tenho orgulho, tudo pode me acontecer, se --- quiser me impedirá
de fazer a massa de barro--- se quiser pode me pisar, me estragar tudo, eu sei
que não sou nada. --- era menos que uma visão, era uma sensação no corpo,
um pensamento assustado sobre o que lhe permitia conseguir tanto no barro
e na água e diante de quem ela devia humilhar-se com seriedade. Agradecialhe com uma alegria difícil, frágil e tensa, sentia em--- alguma coisa como o
que não se vê de olhos fechados – mas o que não se vê de olhos fechados
tem uma existência e uma força, como o escuro, como a ausência,
compreendia-se ela assentindo, feroz e muda com a cabeça. Mas nada sabia
de si própria, passaria inocente e distraída pela sua realidade sem reconhecêla, como uma criança, como uma pessoa.106

O sondar-se da personagem nos parece emblemático na passagem destacada, onde a
linguagem tenta traduzir as sensações de Virgínia ao fazer bonecos de barro na sua infância
em Granja Quieta. Interessante notar que o trabalho de modelar essas figuras – “uma menina
fazendo coisas de barro, uma menina contente, uma menina vendo se ia chover, uma flor”107 –
concretiza, paradoxalmente, o sentimento de vazio da personagem, fortemente presente na
metáfora de “olhar o escuro”, por exemplo. Em muitos momentos, no entanto, não é possível
identificar de quem é a voz discursiva: de Virgínia ou de seu narrador – “como, como explicar
o milagre”108. A simbiose entre ambos é tamanha que mal nos damos conta de que estamos
dentro do universo do discurso indireto livre, que acarreta o apagamento das fronteiras entre o
eu e o outro, e, consequentemente, dificulta o distanciamento de nós, leitores, diante da
narrativa. A mesma técnica criada para captar Virgínia vale também para outro personagem
do romance, Vicente, homem com quem a personagem se relaciona em Brejo Alto: “Havia
alguma coisa nas mulheres que o aborrecia. Menos Maria Clara. Terminam me estragando,
tanto gostam de mim, pensou ele sorrindo pela anedota. A delicadeza, a força com que eu as
abraço, as prostitutinhas, encanta-as simplesmente, concluiu curioso e fatigado.”109
A falha apontada por Roberto Schwarz em seu romance anterior110, Perto do coração
selvagem, reaparece, uma vez que a visão interior utilizada para retratar a personagem
principal, no caso Virgínia, é utilizada também para retratar outras personagens do romance,
como Vicente; desse modo, existe uma fratura de perspectiva na composição do romance: os
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longos monólogos interiores que buscam captar essa experiência espectral de Virgínia, na sua
tentativa de romper seu isolamento característico e estabelecer um contato com o mundo
exterior, são empregados para caracterizar as demais personagens do romance, que, sem
manter a mesma densidade da personagem principal, não encontram um tom adequado aos
seus próprios questionamentos.
Virgínia, que cresce em Granja Quieta, perto da cidadezinha de Brejo Alto, muda-se,
já adulta, para a cidade com o intuito de descobrir sua verdade. Seu deslocamento espacial, no
entanto, não possibilitará seu encontro e resultará no prenúncio de uma nova busca:
Não tendo chegado a nenhum ponto, não tendo ultrapassado o dualismo que
a rege e impossibilita a aquisição de um valor que a enquadre – e que seria o
seu lustre – a permanência de Víginia no mundo não mais se justifica. E o
símbolo final, a solução para o impasse, surge num novo símbolo: vem um
automóvel e a mata.111

A solução deus ex machina encontrada pelo narrador, para dar fim ao impasse
insolúvel de Virgínia, reaparecerá em A hora da estrela, já que o fim da trajetória de Macabéa
é marcado pelo seu atropelamento por uma Mercedes-Benz amarela. O paralelo, porém, se
limita na arbitrariedade da solução dada pelo narrador para finalizar a história, já que o
símbolo da morte por atropalamento terá significações bastante distintas em cada um dos
romances.
É essa matéria conflitante da produção de Clarice Lispector – que traz, como vimos,
conciliação, rebeldia, heranças escravocratas, oscilações do ponto de vista etc. – que guiará A
hora da estrela, cuja fatura é resultado de um processo de acumulação por parte da autora,
sem que isso, no entanto, signifique um percurso evolutivo da produção clariceana,
notavelmente conhecida por seus altos e baixos. Os problemas configurados nos contos,
crônicas e romances vão encontrar em A hora da estrela um tratamento especifico capaz de
tornar o ponto de vista do narrador matéria histórica fecunda.
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Capítulo II: À procura de um possível lugar
Em crítica ao romance de estreia de Clarice Lispector, Perto do coração selvagem,
Antonio Candido relata ter tido um “verdadeiro choque”112 ao ler a obra da jovem escritora até
então complemente desconhecida para ele. O impacto que a obra de Clarice causa ao crítico
tem motivação histórica: a literatura produzida no país naquele momento se encontrava em
um estado de “normalização” 113 , ou seja, os procedimentos inovadores instaurados pela
experiência modernista no Brasil dos anos de 1920 haviam sido incorporados e rotinizados
pelos escritores do “romance de 30”, de forma consciente ou não, e tentativas mais ousadas de
radicalização da expressão literária constituíam exceções no panorama do período, marcado
por uma “espécie de convívio íntimo”114 entre a literatura e o engajamento político, social e
religioso.
A predominância do plano ideológico sobre a exploração formal foi corrente tanto nas
produções dos romances de tonalidade espiritualista como na ficção social dos anos de 1930,
os ditos romances do Nordeste. Perto do coração selvagem, desse modo, publicado em 1944,
não apenas expressa “uma tentativa impressionante de levar nossa língua canhestra a
domínios pouco explorados”115, ao buscar uma maior tensão entre forma e conteúdo, como
rompe, de certo modo, com a polarização ideológica característica de seus contemporâneos.
Embora o romance aborde a configuração de experiências psíquicas, Clarice não só traz novos
recursos técnicos à ficção, como se afasta da esfera moral e espiritualista dos romances
intimistas.
Perto do coração selvagem narra o percurso de Joana, desde a infância até a idade
adulta, de forma fragmentária, de modo que as categorias de tempo e espaço, por exemplo,
abandonam seu aspecto mais tradicional, no sentido de progressão paulatina e referencial fixo,
para dar corpo a uma nova experiência narrativa, pautada mais nas associações psicológicas,
arbitrárias e imprevisíveis.
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Assim, na tentativa de rastrear os modos pelos quais a narrativa de Clarice Lispector
insere-se no campo da tradição do romance brasileiro, propomo-nos a refletir, em um primeiro
momento, ainda que brevemente, em que medida seu primeiro romance, Perto do coração
selvagem, de 1944, alinha-se ao chamado romance intimista, por meio de uma breve
comparação dos procedimentos desse romance com a novela Mãos vazias de Lúcio Cardoso.
Embora o recorte seja restrito – acrescente-se o fato de essa novela ser considerada uma obra
menor dentro da produção do autor –, acreditamos que nossa análise abre caminho para a
discussão ainda em voga sobre o lugar da narrativa de Clarice dentro de nossa formação
literária. Em seguida, no esforço de situar nosso objeto de análise, A hora da estrela, de 1977,
último romance publicado pela autora, ainda na tradição literária, buscamos acompanhar o
ponto de vista narrativo de algumas (poucas) obras em que se apresenta a questão da tentativa
do intelectual de dar expressão literária para o pobre.
Ressalta-se que não estamos aqui ignorando o diálogo que a obra clariceana estabelece
com o influxo literário externo; pelo contrário, acreditamos, inclusive, que um dos méritos de
seu romance mais bem acabado reside na tensão entre o dado local e os moldes herdados da
tradição literária estrangeira. Os procedimentos literários adotados por Clarice, tão afinados
aos narradores intimistas, com destaque para Virgínia Woolf e Katherine Mansfield, à luz das
questões próprias de nossa sociabilidade ganham aspectos específicos, uma vez que as formas
literárias não significam o mesmo no centro e na periferia do mundo. Por ora, diante dos
limites desta dissertação, deixaremos de lado as possíveis fontes de inspiração estrangeira
para nos centrarmos no enraizamento histórico e social da obra de Lispector “no interior da
própria forma”116 da literatura brasileira.
Em proeminente estudo sobre os aspectos da crítica literária na década de 1930, em
São Paulo e no Rio de Janeiro, João Luiz Lafetá apresenta um cuidadoso panorama do
desdobramento do “projeto estético” do Modernismo brasileiro dos anos de 1920 ao “projeto
ideológico” dos anos de 1930. O autor assinala o caráter operatório de sua análise, que não
pretende definir o estético e o ideológico como aspectos estanques, mas sim enfatizar o
momento de predominância de cada um deles no período em questão: “na verdade o projeto
estético, que é a crítica à velha linguagem pela confrontação com uma nova linguagem, já
contém em si o seu projeto ideológico. O ataque às maneiras de dizer se identifica ao ataque

116

Cf. Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2007.

40

às maneiras de ver (ser, conhecer) de uma época; se é na (e pela) linguagem que os homens
externam a sua visão de mundo (justificando, explicitando, desvelando, simbolizando ou
encobrindo suas relações reais com a natureza e a sociedade), investir contra o falar de um
tempo será investir contra o ser desse tempo”117. O crítico não ignora em sua tese o poder que
uma ideologia tem de se disfarçar em formas multíplices de linguagem e ressalta a
importância da dialética como instrumento de análise diante das tensões existentes entre o
estético e o ideológico118.
Se nos primeiros anos do Modernismo a experimentação estética é “revolucionária” 119,
na medida em que rompe com a linguagem tradicional em voga, e novos procedimentos
expressivos são explorados, em 1930, a ousadia do início do movimento passa a ser, de certo
modo, rotinizada, por meio da incorporação das inovações técnicas e temáticas esboçadas ou
definidas nos anos 1920. Antonio Candido sublinha que devido a tais incorporações, adotadas
conscientemente ou não, o inconformismo e a rejeição a convenções se transformaram, no
decênio de 1930, em um direito, e não mais em uma transgressão, “fato notório mesmo nos
que ignoravam, repeliam ou passavam longe do modernismo”120.
As diferenças de ênfase entre as duas fases, a heroica e a dos anos 1930, podem ser
entendidas na correlação do quadro político-econômico de cada período. Nas três primeiras
décadas do século XX, há uma lenta modificação estrutural no país, que, por meio de
sucessivos arroubos industriais, complexifica a implantação do capitalismo e consolida a
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esteticamente avançada, devida à ativação aventurosa ou extravagante de nosso substrato pré-burguês no quadro
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meninas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 141.
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burguesia industrial no poder, proveniente, em parte, da burguesia rural121, uma vez que, em
resposta à crise de 1929 e em decorrência das mudanças políticas da Revolução de 1930,
abrem-se condições para um surto modernizador no Brasil. Segundo Lafetá, em um panorama
de modernização geral, “se inscreve a corrente artística renovadora que, assumindo o arranco
burguês, consegue paradoxalmente exprimir de igual forma as aspirações de outras classes,
abrindo-se para a tonalidade da nação através da crítica radical às instituições já
ultrapassadas”122 (grifo nosso). Com o aprofundamento das contradições do modelo burguês
no Brasil e no mundo, e com as causas e consequências do movimento revolucionário de
1930 – na luta pela modernização do país, segundo o modelo industrializante, que implicava
pôr fim ao domínio do modelo rural –, há um recrudescimento da luta ideológica, e os artistas
da década de 1930 buscam engajar-se na defesa radical de posições políticas ou religiosas.
Dessa forma, a atualização das estruturas do país, proposta por parte da classe
dominante nos anos vinte, já não é mais capaz de exprimir as aspirações sociais da década
subsequente:
Não se trata mais, nesse instante, de “ajustar” o quadro cultural do país a
uma realidade mais moderna; trata-se de reformar ou revolucionar essa
realidade, de modificá-la profundamente, para além (ou para aquém...) da
proposição burguesa: os escritores e intelectuais esquerdistas mostram a
figura do proletário (Jubiabá, por exemplo) e do camponês (Vidas secas)
instando contra as estruturas que os mantêm em estado de sub-humanidade;
por outro lado, o conservadorismo católico, o tradicionalismo de Gilberto
Freyre, as teses do integralismo, são maneiras de reagir contra a própria
modernização.123

A consciência do atraso brasileiro, que nos anos de 1920 identifica as deficiências do
país em uma tonalidade mais otimista124, adquire, no decênio de 30, um caráter pessimista,
instaurando uma pré-consciência artística do subdesenvolvimento na sociedade
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e

requisitando uma atitude mais engajada diante da realidade.
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Lafetá sinaliza que o fato de a arte moderna no Brasil ter sido patrocinada por parte da refinada burguesia
rural, detentora das grandes fortunas do café, é apenas aparentemente contraditório, se se analisa a divisão de
classes no Brasil dos anos de 1920. Isso porque além da produção agrária paulista ter caráter capitalista eminente
no período, significante fração da burguesia industrial provém da burguesia rural, assim como parte dos capitais
que propiciaram a industrialização no país. Educada na Europa e adaptada aos padrões e aos estilos da vida
moderna, essa parcela burguesa buscava lastro moderno na arte local.
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A necessidade de se voltar para a problemática social brasileira, revelando mais uma
vez o caráter empenhado de nossa literatura em contribuir com a formação e o
desenvolvimento do país, produz romances que, embora incorporem os aspectos libertadores
da fase heroica modernista, permanecem limitados quanto à radicalidade da experimentação
dos primeiros anos do movimento. Em panorama que revisa os aspectos da literatura de 1900
a 1945, Antonio Candido considera que a produção social do romance de 30 é marcada pela
“preponderância do problema sobre a personagem”126, das aspirações políticas sobre a forma
literária, ressaltando que tal característica faz sua força e fraqueza.
Os romances do Nordeste reativaram velhos esquemas de representação da realidade,
visando documentar e denunciar os problemas sociais característicos do país, como a luta do
trabalhador pela sobrevivência, a formação do proletariado, o drama do sertanejo e a
decadência da aristocracia rural. No entanto, a difícil articulação entre as conquistas do
Modernismo e o Neorrealismo lança uma série de romances em que o tratamento do problema
socioeconômico é privilegiado em detrimento da elaboração formal; destacam-se como
representantes dessa vertente os nomes de Jorge Amado, Amando Fontes, Raquel de Queirós,
Érico Veríssimo e José Américo de Almeida. Nas palavras de Candido, “ao mesmo tempo, tal
limitação determina o importantíssimo caráter de movimento dessa fase do romance, que
aparece como instrumento de pesquisa humana e social, no centro de um dos maiores sopros
de radicalismo de nossa história”127.
Todavia, as melhores obras desse período conseguiram configurar a singularidade da
personagem e as condições objetivas de sua existência por meio de uma sofisticada fatura
estética; são exemplos capitais de realização Vidas secas, de Graciliano Ramos, e Fogo
morto, de José Lins do Rego. Não cabe nos estreitos limites do nosso trabalho uma avaliação
estética desses romances, mas registre-se que, à luz da preocupação com os aspectos
ideológicos da literatura, a crítica contemporânea dessas e outras produções também
privilegiou o conteúdo das obras em prejuízo da exploração linguística, reforçando a
oposição, às vezes mecanicista, entre romance social e prosa de tendência introspectiva. Um
enunciada em ensaios anteriores, enfatizando a passagem da “consciência de país novo” à “consciência de país
subdesenvolvido”. Segundo o crítico, a consciência do subdesenvolvimento se manifestou claramente a partir
dos anos de 1950. Mas desde o decênio de 1930 havia na produção artística uma “consciência amena do atraso”
correspondente à ideologia de “país novo”. Cf. Antonio Candido, Literatura e subdesenvolvimento. In: A
educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ouro sobre Azul, 11. ed., 2010.
126
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exemplo significativo dessa leitura dicotômica realizada pela maior parte da crítica do período
é Vidas secas, aquilatado antes pelo aspecto temático, a luta inglória pela sobrevivência na
caatinga brasileira, do que pela complexa formalização do ponto de vista do romance que se
torna também matéria fecunda, ao configurar uma perspectiva supostamente objetiva do
narrador, dada pela terceira pessoa, que também nos deixa entrever a subjetividade do autor,
devido à ambiguidade do discurso indireto livre, como um outro não autorizado no universo
representado.
Em outra via de investigação estética e social, paralela ao regionalismo de 1930,
encontra-se a ficção introspectiva, que pode ser caracterizada pelo predomínio da análise e do
olhar da personagem sobre o meio, numa abordagem considerada antinaturalista. Fazem parte
dessa vertente Cornélio Penna, Lúcio Cardoso, Octávio de Faria e Adonias Filho. Identificada
como literatura “espiritualista”, já que muitas de suas obras foram associadas a dada
orientação católica de traços simbolistas, os autores participantes dessa corrente, que se opôs
ao objetivismo do romance social, buscavam explorar a interioridade do indivíduo, como
resultado da crise da civilização: “por essa senda, a ficção oferece a paisagem devastada da
subjetividade: a forma persegue os labirintos do eu interior, ora buscando o retrato possível do
passado, ora insistindo na angustiada reflexão sobre a condição humana”128.
Mas então nos perguntamos: e Clarice Lispector nessa perspectiva da história de nossa
literatura, ou melhor, da leitura crítica de nossa produção literária? A partir de 1940, Candido
assinala que há uma mudança no curso da prosa brasileira, caracterizada por uma forte
tendência ao repúdio à literatura regional e “ideológica”, de esquerda e de direita, e pela
procura de uma “expressão literária de inteligência formal e pesquisa interior” 129 . Nesse
contexto, é significativa a publicação de Clarice Lispector, Perto do coração selvagem, de
1944, ao nos dar “um romance de tom mais ou menos raro em nossa literatura moderna”130.
O romance narra a experiência de solidão da protagonista Joana em face dos outros e
de si mesma. A temática da condição humana, a crise diante da possibilidade de qualquer
busca ou a situação precária do homem em meio a um mundo caótico não são novidades
128
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temáticas no romance brasileiro; pelo contrário, foram amplamente exploradas pelos
escritores intimistas, com quem Clarice Lispector tinha fortes vínculos pessoais. Em que
medida, então, podemos rastrear as continuidades e as rupturas que a obra de Clarice instaura
na tradição da literatura brasileira? Mais especificamente em relação ao Romance do Nordeste
e à ficção introspectiva? Tal questão implica muitos desdobramentos que ainda não se
encontram maduros para serem enfrentados. Nos propomos, então, a esboçar por ora duas
questões, a nosso ver, centrais: quais as novidades dos meios expressivos que Lispector
imprime no campo literário, com a publicação de Perto do coração selvagem, e como a
revelação da literatura como ilusão ou convenção formal, traço tão característico da
modernidade, se configura em Perto do coração selvagem e possibilita a fatura de A hora da
estrela?
Embora os romances intimistas dos decênios de 1930 e 1940 contenham forte
fragmentação de capítulos ou passagens, ainda compõem, em sua maioria, um todo linear,
com espaço e tempo definidos. Perto do coração selvagem imprime sua singularidade literária
ao romper a linearidade narrativa e as instâncias temporais e espaciais, que já não estruturam
o enredo, uma vez que elas não têm função histórica (como função de evolução dos eventos):
“O romance é [...] desprovido de estrutura definida (o que nada tem a ver com carência) [...] O
tempo inexiste como possibilidade de evolução; se de algum modo estrutura o livro, é pela
vaga indicação que vai na posição dos dois capítulos extremos, passados um na infância e
outro no presente.”131, ressalva Roberto Schwarz em crítica à obra. Clarice microrrelata os
momentos de isolamento de Joana sem que haja um princípio que ordene esses episódios, que
agem por acúmulo e persistência, aos moldes das associações psicológicas: “a justaposição
dos episódios passa a obedecer às conveniências do contraponto, ou noutras ocasiões, ao
arbítrio da associação, forma por assim dizer imprescindível da causalidade psíquica”132.
Ainda segundo Schwarz, a falta de nexo aparente entre os episódios, estruturados por
contraposições estanques, é o principio positivo de composição do livro133. Dessa forma, a
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autora alcança essa estrutura ao microrrelatar as experiências isoladas de Joana, que, a partir
de seus elementos mínimos134, não chegam a compor uma biografia, nem mesmo podem ser
inseridas em um desenvolvimento de cunho histórico. A não utilização mais usual do tempo
romanesco, como possibilidade de evolução, e a estrutura narrativa situada fora do espaço são
renovações formais que Clarice Lispector instaura na história da literatura brasileira. Um
passo crítico importante e necessário a ser dado é a reflexão de como a renovação dos meios
expressivos apresentada em Perto do coração selvagem, de 1944, se insere no contexto mais
amplo de sua época.
Outra ruptura sintomática que Clarice instaura em seu primeiro romance é a ausência
da polarização ideológica característica de seus contemporâneos. Joana, a personagem
principal, pode ser considerada má no sentido em que segue uma ética própria, de fundo
perverso (ela rouba um livro porque desejou roubar) e rompe com a convenção moral, de base
cristã, socialmente compartilhada: “Eu posso tudo.” Tudo para ela é possível desde que
signifique a realidade do seu eu, e os outros nada valem diante de sua visão de existência.
Nesse sentido, Joana se distancia da culpa e arrependimento cristãos, e mesmo de certas
normas burguesas, tão presentes nos protagonistas dos romances introspectivos; e em seu
supremo antagonismo com o mundo encontra a felicidade e a solidão. A constituição do
sujeito cindido próprio ao universo burguês já pressupõe, de certo modo, o papel secundário
da natureza coletiva dos indivíduos, em detrimento do próprio eu. Acrescenta-se a tal fato o
valor da subjetividade no universo do crescente consumo capitalista, que mobiliza demandas
de desejos individuais, não descartando, é claro, sua dimensão social e simbólica.
Recordemos que nossa tentativa nessas breves páginas é rastrear os modos pelos quais
Clarice Lispector se insere na tradição da literatura brasileira, o que implica rupturas, mas
também continuidades com a produção anterior. Essa proposição, no entanto, não é
consensual entre os críticos literários. Em crítica ao ensaio de Silviano Santiago, “A aula
inaugural de Clarice”, onde o crítico defende que a autora teria rompido com a tradição da
ficção brasileira de se ligar à “realidade nacional” 135 , considerando sua obra como uma
experiência isolada na literatura brasileira, Luís Bueno assinala que, independente dos
134
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resultados estéticos alcançados pela autora, “a afirmação de que Clarice inaugurou entre nós
uma ficção despreocupada de dar uma resposta imediata à realidade social e que incorporasse,
em sua escrita, aspectos que uma crítica mais tradicional perceberia como adequada somente
à poesia” 136 carece de legitimação. Santiago desvaloriza o esforço criativo da ficção
introspectiva de Lúcio Cardoso e Cornélio Penna, na qual os sujeitos falhados dão o tom aos
romances, sendo as narrativas carregadas de traços psicológicos, embora ao gosto do século
XIX, além de desconsiderar a introspecção como uma marca da vida social, como se por meio
do mergulho na interioridade não fosse possível refletir os aspectos histórico-sociais do país.
A crítica de Silviano Santiago é da década de 1970, mas ainda tem atualidade, uma
vez que, mais de três décadas depois, a defesa da proposição do não-lugar de Clarice
Lispector na literatura brasileira ressurge na crítica especializada. Em recente estudo crítico da
obra clariceana, Carlos Mendes de Sousa recorre ao aspecto da formação nacional da
literatura brasileira e seu enraizamento vinculado à questão territorial para afirmar: “Clarice
Lispector é a primeira mais radical afirmação de um não lugar na literatura brasileira.
Marcada por um princípio de desterritorialização, em contraponto com a afirmação [que] se
fazia pela via do localismo, o qual, mesmo quando em articulação dialética com o
universalismo, fazia supor necessariamente a especificação da região.”137 Não podemos deixar
de perguntar o que há de ideológico no desenraizamento da autora, ao contrário de Sousa, que
entende tal dado de rarefação da historicidade (em parte da obra) clariceana como superação
do localismo – localismo que o crítico certamente não compreende como parte da
representação da experiência universal, mas sim como seu oposto binário. A utilização dos
recursos técnicos da linguagem clariceana evidencia seu elo modernista, colocando em causa
a própria ideia de “desterritorialização” da linguagem. Além disso, Sousa defende que a
aproximação de Lispector aos autores ditos intimistas, por parte da crítica, seria inválida, uma
vez que eles criam em suas ficções “um nítido enraizamento territorial”, enquanto Clarice não
define concretamente os espaços de trânsito de suas personagens. Ora, atribuir à noção de
território uma significação unicamente literal nos parece bastante questionável, assim como o
descarte radical da representação social da realidade imanente aos textos literários.
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Se nos ativermos à temática da obra de Lúcio Cardoso, mais especificamente na
novela Mãos vazias, de 1938, considerado seu texto mais bem acabado da década de 1930,
podemos levantar vários pontos de contato com o romance inaugural de Clarice. Mãos vazias
narra o percurso atormentado da dona de casa Ida, no seu vagar pela pequena cidade de São
João das Almas, na busca de uma possível saída ou acolhimento para seus questionamentos
interiores. O que impulsiona a protagonista à ação é a morte de seu filho de seis anos de
idade, Luisinho, depois de longo e sofrido período de tuberculose, e a emersão de sua crise
matrimonial. Algumas comparações podem ser realizadas entre essa novela de Lúcio Cardoso
e Perto do coração selvagem, entre as quais: a condição feminina na sociedade brasileira de
origem patriarcal, onde, pela falta de espaço social para seus anseios, a mulher concebe o
espaço doméstico como um ambiente opressivo; a traição matrimonial e as possíveis culpas
ou não advindas do adultério; e o retrato da anulação ou da conformação do feminino na
sociedade, exemplificados nas figuras de Lídia e Ana, e que se contrapõem às personagens
principais das narrativas em questão, Joana e Ida. Sublinha-se, no entanto, que a perspicácia
de Clarice reside no tratamento formal dado à temática “intimista”.
Analisando as linhas gerais de Mãos vazias, podemos observar que a trajetória de Ida
inicia-se, in media res, no centro de sua crise, e obedece a uma linearidade narrativa, marcada
temporal e espacialmente pelo período de três dias e três noites em São João das Almas. Ida,
diferentemente de Joana, embora se revolte contra sua condição, incorpora, de modo um tanto
previsível e muito dramático, as normas de conduta da pequena burguesia e, mesmo
rebelando-se em alguns momentos contra elas, não deixa de tê-las como parâmetro. Uma cena
exemplar desse modo de agir da personagem é sua inação na estação ferroviária da cidade:
depois de sair de casa ao ter confessado o adultério ao marido, Ida amanhece na estação e não
embarca quando o trem chega, marcando o limite de sua transgressão, que parece sempre
buscar, ao fim, uma conciliação com o status quo. Outro traço característico da novela de
Lúcio Cardoso é a escolha da onisciência narrativa para o retrato da psicologia das
personagens, que, em alguns momentos do texto, resulta na quebra da fluência narrativa, ao
procurar explicar didaticamente a interioridade representada, como no trecho: “É que em
certas pessoas o amor se reveste dos mesmos aspectos da crueldade. E ela sentia que uma dor
viva se espalhava no fundo de seu ser, como se dali alguma coisa tivesse sido arrancada”138.
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O descompasso entre forma convencional e os temas tratados em Mãos vazias é
evidente. O enfoque da intimidade da protagonista sob o ponto de vista do narrador onisciente
enquadra, organiza e, portanto, ressignifica os impulsos de emancipação da mulher. Desse
modo, a tentativa de ruptura da condição feminina empreendida por Ida, em busca de uma
existência para além do ambiente doméstico, é objeto da avaliação moral. No entanto, não
podemos deixar de ressaltar que Perto de coração selvagem, mesmo tendo causado
“verdadeiro choque” à crítica empenhada, por sua rara capacidade de retratar a vida interior, é
avaliado como uma surpreendente tentativa de uma jovem estreante, uma vez que sua
“realização é nitidamente inferior ao propósito”139. Roberto Schwarz, ao realizar uma análise
rigorosa do romance, aponta uma falha grave de perspectiva em sua composição: “nalguns
pontos, a visão interior usada para mostrar Joana é usada também para mostrar outras
personagens, que se tornam então irremediavelmente semelhantes à figura principal” 140. É
interessante notar que em nosso objeto de estudo, A hora da estrela, mesmo sendo a produção
clariceana mais bem formalizada, na qual o mergulho interior tem motivação social e produz
um contorno mais objetivo ao romance, o problema identificado por Schwarz em sua estreia,
que persiste nos romances subsequentes, é solucionado, e com originalidade.
Na difícil tarefa de representar uma mulher pobre e o trajeto de sua vida e da morte, a
partir do ponto de vista de um intelectual que tem dificuldades de compreender o percurso da
protagonista, de origens alheias a sua vivência como representante das classes médias, Clarice
utiliza a estratégia autoral de revelar Macabéa, a personagem principal, como ilusão ou
convenção, sem desconsiderar, no entanto, seus vínculos com a matéria histórico-social: “O
que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares
delas”. Nesse sentido, o que seria um problema de composição do romance, o fato de Rodrigo
S. M., o narrador-personagem, tornar sua protagonista um prolongamento de sua própria
identidade, em A hora da estrela, é justificado na própria narrativa e tem importantes
consequências sócio-históricas, que serão aprofundadas no capítulo seguinte. Recordemos que
o fato de o intelectual não ter o direito de falar em lugar do povo – como descobrimos
historicamente com mais nitidez após o fim do “fardo dos intelectuais”, conforme
Alencastro 141 – e de, mesmo assim, não abrir mão de representar literariamente as outras
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classes, constitui um dilema histórico. Assim, à medida que o intelectual nos anos de 1970 já
não tem mais o direito de falar em nome do povo como ilusoriamente se atribuíra, o narrador
de A hora da estrela parece formular esse problema, para si e para o leitor: “O fato é que
tenho nas minhas mãos um destino e no entanto não me sinto com o poder de livremente
inventar: sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigado a procurar uma verdade que me
ultrapassa.”142
O dilema da representação do outro de classe aparece com força no romance
regionalista, quando as questões sociais vêm a primeiro plano, especialmente em Graciliano
Ramos. Se em Caetés (1933), São Bernardo (1934) e Angústia (1936), o narrador apresenta
sua pretensão de ser um escritor (por razões diversas), em Vidas secas, de 1938, em uma
narrativa em terceira pessoa, conta-se a história de sertanejos em sua luta pela sobrevivência
no sertão brasileiro. Buscando acompanhar as ações, as falas e os pensamentos desses
trabalhadores desvalidos, cujo processo de individualização se encontra completamente
minado pelas condições materiais, o narrador apresenta ambiguidades no seu foco narrativo:
Tinha a obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente, conhecia o seu
lugar. Bem. Nascera com esse destino, ninguém tinha culpa de ele haver
nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe
dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia.Tinha vindo
ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de
inverno a verão. Era a sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás
não existia família. Cortar mandacaru, ensebar látegos – aquilo estava no
sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era
dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro,
só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma
parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com
semelhantes porcarias.143

O trecho acima pertence ao capítulo intitulado Contas. Nele Fabiano e Sinha Vitória,
que trabalham e moram nas terras de um fazendeiro, recebendo “na partilha a quarta parte dos
bezerros e a terça dos cabritos”144, descobrem que estão sendo roubados pelo patrão, devido
aos juros exorbitantes cobrados pelos empréstimos. Como não tinha roça, Fabiano plantava na
vazante uns legumes e uns poucos milhos e, para conseguir dinheiro para comprar os demais
mantimentos na feira, negociava com o proprietário da fazenda os poucos bezerros e cabritos
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que lhe eram de direito pelo acordo de trabalho. No entanto, o patrão pagava preços
baixíssimos pelos animais e ainda lhe cobrava juros por tais empréstimos. Fabiano era bruto,
mas sua mulher, Sinha Vitória, “tinha miolo” e, distribuindo no chão sementes de várias
espécies, realizava as somas e subtrações; mas seus resultados nunca eram os mesmos das
contas do patrão.
Quando Fabiano reclama ao patrão, tentando explicar o engano das contas, ele o
manda procurar outra fazenda.

E “se ele soubesse falar como sinhá Terta” 145 havia de

procurar serviço em outra fazenda, mas “não sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar,
embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos, aperreado. Por isso esfolavam-no”146.
Fabiano, então, sem saída, cala-se e se submete aos desmandos do patrão, em uma lógica
quase determinista, como se sua miséria fosse fatalidade –“Nascera com esse destino,
ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim”147– ou herança genética – “O
pai vivera assim, o avô também [...] aquilo estava no sangue.”148
Os recursos expressivos de Fabiano são escassos e nessas negociações “sempre que os
homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado”

149

. Sendo assim, o

questionamento sobre a possibilidade de mudança de vida – “Que fazer? Podia mudar a
sorte?”150– pertenceria ao narrador do romance ou a Fabiano? O discurso indireto livre 151,
ponto de encontro entre o discurso direto e indireto, é um procedimento bastante ambíguo,
posto que as vozes do narrador e da personagem se aproximam e muitas vezes se tornam
indissociáveis. A continuação da enunciação, no entanto, – “Se lhe dissessem que era possível
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melhorar de situação, espantar-se-ia”152 – leva a crer que se trata mais de um questionamento
do narrador, que, na tentativa de representar as inquietações de sua personagem, subtrai da
personagem a voz, colocando-a sob seu domínio linguístico e, por desdobramento, assinala as
diferenças sociais entre narrador e personagem.
Fabiano não consegue mostrar a indignação em relação à extorsão das contas do
patrão; sente-se roubado, mas o “que fazer?”: “Aparentemente resignado, sentia um ódio
imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo campina seca, o patrão, os soldados e os
agentes da prefeitura. Tudo na verdade era contra ele.” 153 Embora intua sua situação de
explorado e se indigne diante dela, o sertanejo “nas horas de aperto dava para gaguejar,
embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos, aperreado” 154 .O narrador, porém,
elucida a situação de seu personagem, propondo um paralelo de sua situação de homem livre
em uma relação de dependência econômica similar à do regime escravocrata: “Passar a vida
assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar
como negro e nunca arranjar carta de alforria!”155. Dessa forma, a metáfora sobre a condição
do sertanejo – “Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos”156 – com toda a
ambiguidade que o discurso indireto livre suscita, reproduz um lugar-comum que não só
compara o pobre a um animal, como o coloca em lugar social determinado, como se a
possibilidade de mudar de situação não lhe fosse possível. Entre a reprodução da ideologia e
sua crítica, o narrador de Vidas secas percorre um caminho perigoso: representar o iletrado
sem desconhecer as diferenças sociais que os separam.
Nesse sentido, a tentativa de realismo em Vidas secas, ao mesclar o discurso direto
das personagens ao, também limitado, discurso indireto livre, não só demarca a indistinção
entre narrador e personagem, como acentua as oscilações do narrador entre dar voz, calar-se
ou falar pelo outro, o que, paradoxalmente, denota a presença do autor no romance que se
pretendia impessoal. A fratura do ponto de vista do romance revela, à revelia de seu autor, a
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posição limitada do intelectual diante de seu outro de “classe” e das possibilidades de falar
sobre e pelo desvalido157.
A diferença de classe entre narrador e protagonista, no entanto, não é uma novidade do
romance regionalista. Na produção modernista, as tensões sociais constitutivas do país já
eram entrevistas na produção literária. Em Contos de Belazarte, de 1934, de Mário de
Andrade, a diferença de classe entre narrador e protagonistas configura o ponto de vista
narrativo. “Túmulo, túmulo, túmulo” (de 1926), um dos contos dessa obra, chama a atenção
para o fato de o narrador (Belazarte) não contar um caso alheio, e sim a própria experiência
vivida por ele e seu criado Ellis158. Recordemos que Belazarte é a figuração do avesso do
herói Malazarte, bem como da personagem de Graça Aranha, em cuja obra Malazarte
representava o elogio do “arranco” brasileiro para o futuro sob a perspectiva do otimismo
pleno159.
O conto tem como mote o desejo de Belazarte ter um criado só para si: “Achava
gostoso esses pedaços de cinema: o dono vai saindo, vem o criado com chapéu e bengala na
mão, ‘Prudêncio, hoje não bóio em casa, querendo sair, pode. Té logo’. ‘Té logo, seu
Belazarte’.”160 (grifo nosso)
Belazarte decide arranjar um criado, pois andava “mais endinheirado”, podendo,
assim, se dar ao luxo de pagar por esse tipo de serviço. A dimensão de contrato de trabalho,
ainda que informal, é, no entanto, ignorada à medida que a palavra patrão é substituída por
“dono”161. Recordemos que a abolição da escravatura no país não completara nem cinquenta
anos no período da publicação da narrativa, e a modernidade – sugerida pela ida ao cinema –
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surge conjugando-se ao velho sistema escravista – aludido não só na palavra “dono”, como
também no nome do criado, Prudêncio, escravo da família Cubas, do romance Memórias
póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.
Após não simpatizar com um primeiro criado, Belazarte encontra, casualmente no
bonde, “um tiziu extraordinário de simpático. Que olhos sossegados! Você não imagina.
Adoçavam tudo que nem verso de Rilke”162. O narrador por vezes eleva as qualidades da sua
personagem por traços que ele lhe atribui a partir de sua perspectiva. Ele decide empregar o
criado por sentir por meio de seus olhos “uma doçura por dentro”. Essa poetização da
condição aviltante do lugar do pobre é um dos paralelos desse conto de Mário de Andrade
com as crônicas “Como uma corça” e “Das doçuras de Deus”, de Clarice Lispector. Curioso
notar que ambos atribuem aos empregados a “doçura”, que compraz o patrão e sinaliza certa
desfaçatez de classe. Decerto, essa caracterização idêntica não decorre, apenas ao menos, de
questões ligadas à tradição literária; trata-se de um olhar para as camadas pobres que lhes
confere a passividade e a doçura advindas da tentativa de, se não anular, pelo menos
distensionar a culpa de classe por meio da bondade cristã.
Outro paralelo a ser traçado é referente ao ponto de vista narrativo que,
subjetivamente,

figura

relações

histórico-sociais

determinadas.

Os

narradores

são

marcadamente representantes da classe média, que, entre o sentimento de culpa e a defesa de
seus privilégios, denunciam, ainda que a despeito da intenção dos autores, a reposição do
atraso na modernidade do país. É certo que em contextos bastante distintos, já que “Túmulo,
túmulo, túmulo” foi escrito na década de 1920 quando a consciência do subdesenvolvimento
ainda não estava formulada, como estará no período de publicação das crônicas de Clarice
Lispector, nos anos finais da década de 1960, e principalmente do romance A hora da estrela,
onde a morte de Macabéa por uma Mercedes-Benz simbolicamente desmente a ideologia de
superação do nosso atraso.
Mas, retomemos o conto: “Ellis era preto, já disse... Mas uma boniteza de pretura
como nunca eu tinha visto assim. Como linhas até que não era essas coisas, meio nhato,
porém aquela cor elevava meu criado a tipo-de-beleza da raça tizia” 163 . A conjunção
adversativa “mas” indicia o preconceito racial, que no Brasil está fortemente tensionado ao de
classe, como se estivesse pressuposto que “raça tizia” e beleza fossem, como regra,
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incompatíveis164. A “exceção" de seu criado, preto e bonito, só enaltece a posição do patrão. A
pretura opaca da pele de Ellis contrasta com o amarelado de seu olhar e com a brancura de
seus dentes, que, no entanto, “raramente se enxergava, porque Ellis tinha um sorriso apenas
entreaberto. Estava muito igualado com o movimento da miséria pra andar mostrando gengiva
a cada passo” 165 . A crueza do narrador nos causa um desconforto difícil de qualificar, e
também revela uma de suas ambiguidades: quando, pela primeira vez, ele avista Ellis no
bonde, o encontro dos olhares o faz sentir “uma doçura por dentro”; no entanto, esse
aprazimento inicial não impede que, já à época da convivência com o criado, os comentários
sobre ele mesclem admiração pelo esplendor de Ellis e olhar de classe às marcas de sua
miséria, percebidas aliás pelo próprio criado. O narrador nota que Ellis conhece o que lhe está
destinado pela condição de preto e pobre, e não tem pudor, ou temor, de se valer de uma
expressão da fala popular para associá-la explicitamente à falta de perspectivas diretamente
associadas à cor da pele: “A gente tinha impressão de que nada o espantava mais, e que Ellis
via tudo preto, do mesmo preto exato da epiderme”166. (grifo meu)
O conflito entre Ellis e Belazarte acontece quando o criado expressa a vontade de ser
chofer. O patrão o adverte sobre riscos da profissão e, em seguida, afirma que o ajudará com
as despesas da carta. Nesse contexto, Ellis confessa que, de fato, precisava ganhar mais
dinheiro, pois pretende casar-se:
- Gente pobre carece casar cedo, seu Belazarte, senão vira que nem cachorro
sem dono.
Não entendi logo a comparação. Ellis esclareceu:
- Pois é: cachorro sem dono não vive comendo lixo dos outros?...167

Diante do espanto de Belazarte, Ellis explica que não quer viver “comendo lixo dos
outros”, ou seja, parece perceber que a condição de dependência no seio familista provoca
degradação e anseia por autonomia; aspiração legítima; afinal, quem quer permanecer em uma
relação servil? Além disso, Belazarte se incomoda com o fato de Ellis gostar mais de outra
pessoa do que dele, o patrão, mesmo que denegue a preponderância do desconforto
embaraçoso de ser preterido nos afetos: “Meio que me despeitava também, isso do Ellis gostar
164
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de mais outra pessoa que do patrão, porém já sei me livrar com facilidade destes egoísmos”168.
(grifos nossos)
A questão do recalque amoroso, sinalizado e denegado na narrativa, vai ganhando
contornos cada vez mais nítidos – “[...] o amor foi para Dora, a amizade pra mim. Natural que
o Ellis procedesse dessa forma, sendo um frouxo”169 –, tornando o ponto de vista muito dúbio,
uma vez que tem de reafirmar, por meio da acusação de covardia ao outro, sua superioridade.
Sem ignorar a ambiguidade que há entre a tensão do impulso sexual recalcado do patrão e da
condescendência sincera pelo seu criado, cuja pobreza aumentou com o casamento, nos
centraremos, de acordo com o nosso objetivo neste trabalho – enraizamento do romance A
hora da estrela na literatura brasileira –, na representação do pobre pelo narrador.
Ellis se casa com Dora e deixa de trabalhar na casa de Belazarte. Após alguns meses,
como andava com pouco serviço e sua esposa já não trabalhava, devido aos enjoos da
gravidez, volta a fazer um bico na casa do ex-patrão: “Vivia de pedreiro. Mamãi encontrou
com ele e se lembrou de dar esse dinheiro semanal pro mendigo quase. Ellis esmulambado,
todo sujo de cal.” 170 O calvário do criado começa quando ele adoece, passa por várias
dificuldades e acaba por morar em um porão perto da casa de Belazarte: “Todos morando no
buraco do tatu, Ellis, Dora, a mãe dele e mais dois gafanhotinhos concebidos de passagem”.171
A referência cristã não é gratuita: entre a bondade genuína e a culpa de classe, Belazarte passa
a ocupar o papel de pai cordial: “Eu era amigo dele, não tinha dúvida, porém numa ocasião
como aquela, não é muito de amigo que a gente precisa, não, é mais de pessoa que saiba das
coisas. Eu sabia as coisas, e havia de arranjar um jeito de acomodar a interrogação.”172
A ocasião a que Belazarte se refere é a morte de Dora, túmulo número um do título do
conto. Sem conquistar a autonomia desejada, Ellis é obrigado a contar com os favores de seu
Belazarte para garantir sua sobrevivência, cada vez mais precária. O ex-patrão, que já fora
padrinho de casamento, é convidado agora para batizar a criança órfã. Depois de uma breve
discussão sobre o nome da criança, que acaba sendo “carimbada” com o “título de Luís”,
Belazarte narra o sucedido após o “batizado fatigante” do “desgraçadinho”. Sua mãe, “por
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causa de muita religião” 173 , imaginava que todos são iguais, e inventa de convidar “‘tutti
quanti’ pra comer um doce em nossa casa, vieram”174:
Foi um ridículo oprimente pra nós os superiores, e deprimente pra eles os
desinfelizes. Estavam esquerdos, cheios de mãos, não sabendo pegar na
xicra. E eu então! Qualquer gesto que a gente faz, pegar no pão, na bolacha,
pronto: já é diferente por classe de maneira, igualzinha muitas vezes, com
que o pobre pega nessas coisas. Parece lição. A gente fica temendo rebaixar
o outro e também já não sabe pegar na xicra mais. Custei pra inventar umas
frases engraçadas, depois reparei que não tinham graça nenhuma por causa
da Dora se dependurando nelas, não deixando a graça rir. De repente fui-me
embora. 175

Embora a distância social que separa Belazarte e Ellis seja evidente – aquele, burguês,
independente e autônomo, protetor e sabedor das coisas, e este, “que a vida prática não fora
senão comer, dormir e trabalhar”176 –, o ressentimento social de ambos é simétrico: oprimente
para os superiores e deprimente para os de baixo; e o sabido Belazarte se desconcerta, pois
não há benevolência que aplaque sua culpa de classe diante da falta de jeito de segurar as
“xicras”. A ironia que ressoa na linguagem, no emprego da palavra “xicra”, revela o limite do
narrador culto ao dar expressão ao pobre. Na tentativa de não rebaixar o outro, que nem
infelicidade, quem dirá felicidade, tinha, tão resignado a sobreviver, o narrador perde a
espontaneidade, e seu embaraço diante da situação é tamanho que ele de repente deixa a mesa.
O pão repartido é o mesmo, mas eles não são todos iguais.
Se o narrador de A hora da estrela busca aproximar-se de sua personagem, seja pela
metafísica, seja pelo signo da exclusão, o narrador de “Túmulo, túmulo, túmulo”, ainda que
tenha consciência de que a solidariedade, por vezes sincera, é limitada, demostrando
reconhecer seu lugar social, aproxima-se do personagem, em outros momentos da narrativa,
quase como se o outro fosse uma extensão de si mesmo. Já na cama há três meses, tendo
“todas aquelas faceirices de pedido e vontadinhas de crianças” 177 atendidas pelo Belazarte,
que “já fazia muito que estava acostumado a ver Ellis morto”178, o criado em seu momento
derradeiro já não responde verbalmente ao seu protetor. No entanto, Ellis abre um pouco os
olhos e esse seu gesto, do ponto de vista de Belazarte, “foi tão humilde que nem teve o
173
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egoísmo de sustentar contra mim a indiferença da morte. O olhar dele teve uma palpitação
franca pra mim. Ellis me obedecia ainda com esse olhar. Fosse por amizade, fosse por
servilismo, obedeceu”179. (grifo nosso)
Decerto a relação com os pobres do campo tem na obra de Guimarães Rosa um ponto
máximo de ambivalências que inclui a atuação “iluminista” do narrador ou dos vários
narradores para com o seu leitor urbano. Numa nova e inusitada modalidade de retomar a vida
dos sertanejos recriando-lhes linguagem e modos de vida que superam a oposição entre bem e
mal, ou entre “civilização e barbárie”, a obra redescobre a vida sertaneja como fonte de
aprendizagem para as formas urbanas cristalizadas. No entanto, o esforço para apreender o
aspecto desta relação entre intelectual (autor/narrador) e os pobres em Rosa supera nossas
possibilidades neste trabalho.
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Capítulo III: “A culpa é minha” ou “A hora da estrela”?
Quando o crime acontece como a chuva que cai, ninguém mais grita “alto”!
Quando as maldades se multiplicam, tornam-se invisíveis.
Quando os sofrimentos tornam-se insuportáveis, não se ouvem mais os gritos.
Bertolt Brecht

1. Um ponto de vista ambivalente
Embora tenha direito ao grito, Macabéa não sabe gritar. Aliás, não tem sequer
consciência de si e de nada reclama, até se julga feliz. Como peso morto, se debruça sobre a
consciência culpada do narrador, que a partir de um ambivalente ponto de vista desenha a
história da jovem nordestina. Ao dar forma às inquietações de Rodrigo S.M., a escritora lida
com os incômodos objetivos próprios à forma romance da contemporaneidade, que inclui o
estorvo da formalização estética do desvalido, e também com as condições sociais em que se
insere o intelectual brasileiro no período. Na busca da constituição da nordestina, em meio às
circunstâncias objetivas da pobreza brasileira e da gritante desigualdade social, o narrador se
tortura com as questões referentes ao papel do intelectual como depositário do saber, o
alcance social da arte, e as relações entre arte e engajamento político: “Mas por que estou me
sentindo culpado? E procurando aliviar-me do peso de nada ter feito de concreto em benefício
da moça?”180
A mediação instaurada pelo narrador Rodrigo S. M. imprime um caráter de classe
conflitivo, revelando uma configuração contraditória: o intelectual ilustrado, que no Brasil
ocupa uma posição tanto mais ambígua, pois ora se culpabiliza diante da pobreza, ora busca
apartar-se completamente dela, como podemos observar em dois dos treze subtítulos que
compõem o romance, “A culpa é minha” e “Ela que se arranje”. Embora Rodrigo faça parte
de uma classe média letrada, o que no Brasil significa privilégio de classe, ele se
autodenomina sem classe social: “Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A
classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu possa
desequilibrá-la, a classe baixa nunca vem a mim.” 181 Assim, nosso narrador-protagonista
adota, em muitos momentos, um tom crítico em relação à classe média, situando-se como uma
180
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espécie de bode expiatório dela e das próprias culpas historicamente acumuladas também
sobre o intelectual – “Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da
média burguesia”182 – ao mesmo tempo em que exibe sua desidentificação com os desvalidos
sociais, expondo, sem pudor e com algum cinismo, seus privilégios – “para poder captar sua
alma tenho que me alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado pois faz calor
neste cubículo onde me tranquei”183. As contradições apresentadas pelo narrador o identificam
a setores da classe média, e, embora se afirme marginal aos códigos dominantes, tal
“exceção” está perfeitamente incluída nos dilemas da classe em que se integra. Enzensberger,
no texto “A irresistibilidade da pequena burguesia, um capricho sociológico”, afirma que ela
se define justamente pela negação: “nem domina nem possui aquilo que interessa” 184 , os
meios de produção e a força de trabalho geradora de mais-valia, respectivamente.
Nas palavras de Vilma Arêas, porém, Rodrigo define-se de outro modo: “não tem
classe social definida; embora consciente não reage ao mundo reificado e administrado; e não
tem ética, pois aceita ser financiado pela Coca-Cola.”185 Não será, porém, exatamente por isso
que seus contornos morais de classe se evidenciam? A própria dificuldade em assumir sua
condição de intelectual, que surge como negação – “Eu não sou intelectual, escrevo com o
corpo”186 – sugere, por sua contradição exposta, que se trata de denegá-la.
A denegação de seu papel social captura, de outro ângulo, a experiência de certa
intelectualidade brasileira no período desenvolvimentista, quando as decisões acerca do
engajamento e suas consequências pautavam a ordem do dia dessa parcela, tal como
apresentadas por Roberto Schwarz: “Era natural que setores ilustrados da classe média
notassem o parentesco entre a própria impotência e a precariedade da vida popular, quase
desprovida de direitos civis, sem falar de mínimos materiais. Apesar da distância, não haveria
algo em comum entre a falta de perspectiva de uns e outros?”187 Após março de 1964, a
situação da intelectualidade do país sofreu profundas modificações: a força popular, antes
mobilizada para uma radical reforma social, aderia paulatinamente ao regime ditatorial e à sua
política conciliatória de modernização. Em tempos de expectativas sociais rebaixadas, as
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condições de engajamento do intelectual encontravam-se transformadas, uma vez que “a
antiga assimetria, que tornava complementares a privação de um lado e o preparo político e
ideológico do outro”188, não encontra mais lugar nas greves da segunda metade da década de
1970, pois as estratégias do movimento eram traçadas pelos próprios líderes do operariado,
em que a intelectualidade desempenhava papel secundário, quando não de espectador.
Justamente por isso, certas parcelas de nossa intelectualidade de esquerda não só vibraram
diante da força das greves do ABC, como uma parcela significativa apostou na constituição de
um novo sujeito histórico, “o migrante-morador-cidadão” 189 , com formas próprias de
organização e ação política, assim como na aliança entre os trabalhadores e as classes médias,
o que irá em parte dar início à ascensão do PT em São Paulo.
É a contrapelo desse ângulo empenhado e do otimismo que o período suscitava190 que
A hora da estrela traz à tona um intelectual desnorteado em meio às ambiguidades que o
constituem: de um lado, não adere entusiasticamente aos desvalidos; de outro, é por meio de
seu outro de classe que se configura seu papel social. Em função dessas contradições – se
assim podemos nomear, posto que o horizonte de superação da ainda atual divisão entre
trabalho manual e intelectual parece distante –, a construção da identidade de Rodrigo S.M.,
ou a procura de uma perspectiva que dê sentido a sua existência, dá-se por meio do confronto
com o outro social, que nem sequer tem a possibilidade de constituir-se integralmente como
sujeito, no caso de Macabéa – seja porque é objeto do olhar do narrador, seja porque depõe
suas parcas expectativas de realização nas ilusões publicitárias e suas promessas de felicidade
no consumo.
A propósito, as primeiras treze páginas da narrativa são dedicadas à dificuldade do
narrador na apreensão do seu objeto:
Pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo eu que constato que
a pobreza é feia e promíscua. Por isso não sei se minha história vai ser – ser
188
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o quê? Não sei de nada, ainda não me animei a escrevê-la. Terá
acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando
criar em vós uma expectativa aflita e voraz: é que realmente não sei o que
me espera, tenho um personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada
instante querendo que eu o recupere191.

Ao adiar a história, com movimentos que se caracterizam pela dificuldade trazida pela
percepção da diferença, a consequência formal é o protelamento da ação – iniciando-se o
romance pela apresentação de si mesmo e de suas dificuldades na construção da personagem.
O que o leva a protelar o romance? Talvez, o medo do confronto: “Ah que medo de começar e
ainda nem sei o nome da moça.”192 Além disso, retratar o desvalido sem ser oportunista e,
ademais, conferindo-lhe dignidade, é uma dificuldade efetiva para o intelectual letrado. Além
do mais, se a forma romance – que tradicionalmente narra o percurso de individuação, de
constituição do indivíduo burguês – já é um problema para o romance brasileiro em geral,
com diversas proposições e tentativas de solução193, quando se trata de dar representação aos
pobres, sobretudo como objeto central do romance, a fissura é ainda maior.
Mas retomemos as duas primeiras orações do excerto acima. Rodrigo qualifica a
pobreza a partir do momento em que a moça já “não quer mais” sair de seus ombros, e ainda
atribui à falta de recursos materiais um valor moral: promiscuidade. E não é que a pobreza
não tenha sido enunciada até então pelo narrador; muito pelo contrário, a dez páginas dessa
citação, ao pedir para que nós leitores reconhecêssemos a veracidade da história, justifica que
“todos nós somos um e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito”194, como
se o adjunto adnominal (“de dinheiro e “de espírito”) não determinasse ou delimitasse a
significação do substantivo (“pobreza”), e toda pobreza, de natureza social ou não, fosse a
mesma, numa espécie de essencialismo cristão ou filosófico. Mas existe uma mudança na
perspectiva do narrador em relação à determinação social ou não da pobreza? Macabéa ainda
nem foi nomeada a esta altura do romance e suas fracas aventuras ainda estão sendo
esboçadas pelo seu criador; no entanto, a personagem já imprime seu peso sobre o narrador.
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Ao que tudo indica é por meio do confronto com o outro que os contornos da personalidade
de Rodrigo S.M. vão se evidenciando. O que ao mesmo tempo retifica seu medo: “realmente
não sei o que me espera.” O adiamento da apresentação da personagem e consequentemente o
enfrentamento de seu temor se traduzem no uso do futuro do presente – “Terá
acontecimentos? Terá”195 ou “Voltando a mim: o que escreverei não pode ser absorvido por
mentes que muito exijam ou ávidas por requinte” 196 –, antecipando acontecimentos no
presente da enunciação que pouco ou nada esclarecem sobre os desdobramentos da narrativa,
ainda que revelem o mal-estar de quem não sabe como apreender esse personagem que tanto
lhe escapa.
A enunciação, ao contrário do enunciado, não utiliza o tempo canônico da narração, o
pretérito perfeito. Esse presente linguístico promove uma aproximação do narrador tanto com
o seu objeto quanto com o seu imaginado leitor: “Quero acrescentar, à guisa de informações
sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente pois sempre e
eternamente é o dia de hoje e amanhã será um hoje, a eternidade é o estado das coisas neste
momento” 197 . Em contraponto a esse tempo da enunciação, os “fatos antecedentes” da
trajetória de sua personagem, a jovem nordestina Macabéa, não só são narrados no pretérito
como seguem o tempo cronológico, como nos relatos antigos, ressalta o narrador. A história
de Macabéa vai aos poucos invadindo o espaço da enunciação, visto que de início os dilemas
de Rodrigo dominam a cena. Nesse sentido, Macabéa protagoniza o romance até certo ponto,
uma vez que seu criador acaba por disputar o palco com ela ao enquadrá-la como criação de
sua imaginação e ao expor, mesmo que parcialmente, seu processo de produção e os embates
psíquico-sociais dele: “Acontece porém que eu mesmo ainda não sei bem como isto
terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com um
prazo determinado por horas: até bicho lida com o tempo.”198
As ambivalências da composição do romance são traçadas pelo ponto de vista
narrativo: entre protagonista e testemunha, sua posição é também a de um narrador-criador,
que desconfia da própria (onis)ciência. Há dois anos e meio Rodrigo vem tentando saber os
porquês de seus fantasmas e, sem claras repostas para seus questionamentos, ele vai
construindo gradualmente a história, embora anseie pelo sem fim. E não raro, o narrador
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ganha o proscênio do palco ao mesmo tempo que busca marcar sua diferença com o outro de
classe, utilizando recursos linguísticos como “continuemos”, “voltando a mim”, “volto à
moça”, entre outros.
Não podemos, no entanto, descartar a estratégia autoral construída para com seu leitor,
pois se o presente da enunciação nos aproxima na matéria narrada, o enunciado é
confessadamente um constructo do narrador. A aproximação com sua personagem manifesta
os limites do lugar do intelectual, que, por um lado, traz explícito que a história de Macabéa é
vicária – “e é claro que a história é verdadeira, embora inventada”199 –, ou seja, ele cria uma
história substitutiva da história do outro. Por outro lado, porém, a história que ele cria da
Macabéa não se pretende real (embora o seja, psiquicamente, como projeção de uma classe
sobre outra). A não intenção de realidade, entretanto, dá testemunho de uma distância que
Rodrigo sabe difícil de superar, ao mesmo tempo em que dá sinal de uma hesitação entre a
vontade de conhecer sua personagem e a vontade de livrar-se dela, o que a imaginação (que,
conforme diz, não mente), todavia, não lhe permite. Ele mesmo confessa que não tem
vivência com o pobre: “Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o
que faz de mim de algum modo um desonesto. E só minto na hora exata da mentira. Mas
quando escrevo não minto.”200
Mas, afinal, quem é Rodrigo S.M.? Ou melhor, como nosso narrador-personagem se
apresenta para seus leitores? Rodrigo é um escritor medíocre, afirma que até então sua
literatura obteve êxitos desfavoráveis, além de não se considerar um profissional da escrita;
não sabemos se ganha a vida escrevendo ou exercendo qualquer outro tipo de atividade, e se
acreditava “até mesmo um pouco contente” 201 até o momento em que Macabéa – ou uma
personagem ainda sem nome, e tanto mais incômoda por seu “sua” – surgiu na sua vida.
Contra seus hábitos, se propõe a narrar uma história aparentemente banal, mas de difícil
elaboração, “com começo, meio e ‘gran finale’”; pretende escrever de modo simples, e não
por desconhecer termos mais rebuscados da linguagem, mas, por uma questão de adequação à
sua personagem, não pode enfeitar as palavras, “pois se eu tocar no pão da moça esse pão se
tornará ouro”202. A narração das “fracas aventuras de uma moça em uma cidade toda feita
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contra ela” 203 acontece ambiguamente “por motivo grave de ‘força maior’” 204 , ou seja,
relacionado a fatos externos, independentes da vontade individual do narrador, e também por
um desafio pessoal, uma vez que a transgressão de seus próprios limites o atraiu de repente:
“Pergunto-me também como é que eu vou cair de quatro em fatos e fatos. É que de repente o
figurativo me fascinou: crio a ação humana e estremeço. Também quero o figurativo assim
como um pintor que só pintasse cores abstratas quisesse mostrar que o fazia por gosto, não
por não saber desenhar.”205
Esse narrador especulativo que inicia o livro teorizando sobre a origem da vida, pois
“como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer?”206, se põe a contar
uma história “exterior e explícita” de uma pobre imigrante. No percurso de sua transfiguração
em objeto, mimetizando suas palavras, ele se vê obrigado a sair do universo da abstração e
escrever sobre fatos reais, “qualquer que seja o que quer dizer ‘realidade’”207. Se o desafio o
fascina, também o deixa numa posição bastante vulnerável emocionalmente, pois terá que
“cair de quatro em fatos”, e por consequência abandonar sua antiga posição anterior
(metafísica?); significa também que Rodrigo S.M. se propõe a descer à escala humana
(embora as abstrações ainda o toquem na alma… e ele busque uma aura mítica em torno da
“criação”, que lhe escapa), mesmo sem saber exatamente o que o espera e como realizará essa
movimentação.
O que o conduz a realizar tal mudança? Entre muitos questionamentos, ele próprio
pontua: “Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Talvez porque
nela haja um recolhimento e também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na
santidade, eu que quero sentir o sopro do meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco
sou.” 208 Essas especulações existenciais do narrador não passariam de perfumaria e
diletantismo se o confronto com o outro não nos revelasse aspectos de nosso interesse: a
“descida a terra” de Rodrigo pode ser caracterizada por uma constante oscilação, ao passo que
a distância desse outro social que o oprime é, em muitos momentos do romance, anulada pela
identidade metafísica – eu sou esse outro também no plano do ser. Essas reflexões existenciais
o afastariam completamente da realidade social, se Macabéa não surgisse como “uma pedra
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em seu caminho”209. Do pensamento abstrato às determinações sociais, não à toa o fantasma
que persegue nosso narrador é um ser bruto, provido de uma enorme vontade de apreensão do
mundo e conotado de certa aura poética. Mas, segundo o narrador, nem tudo era enlevo na
vida da moça pobre que “não sabia enfeitar a realidade”210; o que pressupõe que ele sim sabe
adornar a vida. Se a palavra realidade diz pouco tanto a ele quanto a sua criatura – “Aliás a
palavra ‘realidade’ não lhe dizia nada. Nem a mim, por Deus”211 –, a capacidade de ver e
tornar belo o entorno não é possível a Macabéa. A identificação tem limite; afinal, a
diferenciação se faz necessária. E essa barreira é determinada na narrativa pelo ponto de vista
de classe do narrador.
O valor de A hora da estrela tanto na obra de Lispector como no conjunto da literatura
brasileira, talvez esteja justamente no fato de o narrador não só ter consciência de que fala de
um lugar social diferente de sua personagem, mas configurá-la tanto no plano da enunciação,
como, principalmente, na estruturação formal do romance: “Devo dizer que essa moça não
tem consciência de mim, se tivesse teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho
plena consciência dela: através dessa jovem dou o meu grito de horror à vida. À vida que
tanto amo.”212
Desfeita a ideologia da integração nacional, o papel do intelectual de civilizar a nação
e garantir a heterogeneidade cultural do povo já não sustenta, nos anos de 1970, o seu
engodo213. A produção clariceana, resguardadas as especificidades de cada obra, apresenta um
ponto de vista muito afinado aos setores médios de nossa sociedade, e ao abordar o seu outro
de classe – como podemos ver nas crônicas “Mineirinho” e “Como uma corça”, por exemplo
– tem a perspicácia de apresentá-lo a partir de um foco narrativo “em situação”, não caindo na
falácia de falar em nome do e pelo pobre. Assim, A hora da estrela cria um novo artifício de
representação artística, uma vez que esse outro social surge como fantasmagoria do narradorpersonagem:
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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 relance
o sentimento de perdição no rosto de uma 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 que os senhores sabem
mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos.214

Macabéa encena imaginariamente um anseio do intelectual Rodrigo S.M.: a denúncia
da gritante desigualdade social brasileira. Como conteúdo manifesto daquilo que está
recalcado no narrador, que se encontra, historicamente, apartado do conhecimento social, a
fantasmagoria se configura como uma instância psicossocial215 no romance: Macabéa existe
não só como obsessão fantasmática na mente de Rodrigo, como também tem fundamento nas
relações sociais objetivas nas quais ele, e todos nós, nos inserimos, pois “quem vive sabe,
mesmo sem saber que sabe” 216. Durante todo o romance o narrador-personagem pontua a
existência de Macabéa como um fantasma, ou seja, ela existe subjetivamente para Rodrigo,
afinal é sua criação, mas também assombrando as suas certezas e a sua “razão”, tendo
fundamento visível, ainda que espectral, num mundo de cegos que desviam o olhar: “Mas e
eu? E eu que estou contando esta história que nunca me aconteceu e nem a ninguém que eu
conheça? Fico abismado por saber tanto a verdade. Será que meu ofício doloroso é o de
adivinhar na carne a verdade que ninguém quer enxergar?”217
Nessa busca, o narrador torna o outro um prolongamento da própria identidade, ao
mesmo tempo em que marca suas diferenças sociais. Ao procurar definir os traços
compositivos de sua protagonista, em muitas passagens, o narrador também os justapõe aos
seus próprios traços – “mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a
quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás – descubro eu agora – também não
faço a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria”218, movimento que constitui o
outro como projeção, sombra de si mesmo: tal identidade com Macabéa se faz pela negação
(ela não é como eu) que engendra também a dificuldade de se aproximar de outra classe social
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e de não saber como se portar diante dela.

Se a fantasmagoria 219 é sem dúvidas um

procedimento que revela uma mudança histórica, ao passo que o lastro real da história é a
imagem que o escritor tem do pobre – o narrador reconhece a distinção entre ele e seu objeto:
“(Quando penso que eu podia ter nascido ela – e por que não? – estremeço. E parece-me
covarde fuga o fato de eu não a ser, sinto culpa como disse num dos títulos.)”.220 No entanto, a
análise do enredo que se construirá para esse outro, que vive condições sociais e históricas
diversas das dele, poderá sinalizar a que se prestam os avanços composicionais do romance:
seriam eles a formalização da consciência de classe que corresponderia ao avanço da
dinâmica social ou representariam edulcoramento da consciência culposa do narrador?
Esse movimento oscilante do narrador, entre a aproximação e a distância da matéria
narrada, é analogamente empregado em relação ao leitor do romance, pois ora nosso narradorcriador é um de “nós” (um eu mais outros como ele) – “Ela estava enfim livre de si e de
nós”221 –, ora procura diferenciar seu lugar narrativo, de agente da enunciação, da suposta
passividade, e também da limitação, do lugar do leitor – “Mas tenho odireito de ser
dolorosamente frio, e não vós”222 –, o que acaba por marcar a diferença sob a presunção de
igualdade. Diante da construção narrativa, os leitores do romance são arbitrariamente
convocados a serem cúmplices do narrador-protagonista, principalmente pela posição de
classe partilhada: “Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para
ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo porque ler-me é supérfluo para
quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida
massacrante da média burguesia.”223
Dando prosseguimento à análise do trecho destacado, notemos que ele dispensa,
ironicamente, um tratamento respeitoso aos seus leitores – “senhores” – para em seguida
insultá-los, chamando-os de “sonsos”. Mas qual seria a sonsice partilhada por nós leitores?
Sem dúvida, a de viver “fingindo” que o Brasil está progredindo, discursar abstratamente
sobre a corrupção e o legado do escravismo no país – que afinal tem um pouco mais de cem
anos, e de lá pra cá, já evoluímos tanto, não é mesmo? – e não fazermos efetivamente coisa
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alguma para a modificação da monstruosa opressão e exclusão social brasileira. Somos sonsos
sim, pois é essa inércia que o mundo nos exige para permanecer exatamente como está. E
queiramos ou não, somos beneficiários silenciosos de um sistema opressor que nos precede e
nos define.
O narrador nos agride, e consequentemente agride a si próprio, numa operação
defensiva muito característica do recalque. Ao elencar a relação, complexa, entre desejo e
fantasia, Laplanche, na esteira de Freud, afirma que o fantasma “dá matéria aos processos de
defesa mais primitivos, tais como a volta ou retorno sobre a própria pessoa, a intervenção da
pulsão, a (de)negação, a projeção”224. Recordemos que Rodrigo S.M., além de narrador, se
intitula um dos personagens principais de seu romance, denega seu papel de intelectual e em
muitos momentos, como analisaremos adiante, projeta seus próprios anseios e
comportamentos sobre Macabéa: “Pareço conhecer nos menores detalhes essa nordestina, pois
se vivo com ela. E como muito adivinhei a seu respeito, ela se me grudou na pele qual melado
pegajoso ou lama negra.”225
Não à toa o tempo do enunciado narrativo é cronológico e temporalmente no pretérito
perfeito: a vida fantasmática, segundo Freud, tende a ter um caráter organizado. Sendo a
fantasia um ponto privilegiado onde o retorno do recalcado pode ser apreendido, os fantasmas
“[...] aproximam-se até junto da consciência e ali permanecem sem serem perturbados
enquanto não têm um investimento intenso, mas são repelidos logo que ultrapassam um certo
nível de investimento” 226 . Uma vez despertados aparecem como encenações organizadas,
dramatizadas a maior parte das vezes de forma visual. O indivíduo, ao investir na vida
fantasmática, se faz presente nessas cenas como participante, onde é representada “uma
sequência de que o próprio indivíduo faz parte e na qual são possíveis as permutas de papel e
atribuição”227.
Ocupando o narrador-personagem grande parte do “enredo” (mas, de maneira
encenada aqui também, como se ele ainda não fosse enredo, como se sua condição,
consciência e claudicações fossem só um “introito” – bastidor que ganha a cena, projetandose sobre as ações e a existência da “outra protagonista”, como estamos sugerindo), Macabéa é
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obrigada a entrar “pela porta dos fundos”, quase no meio da narrativa. A construção de
Macabéa é gradual e aos poucos vai ganhando contorno, nascendo de “dentro para fora”, se
fazendo presente primeiro na consciência do narrador, e depois, ganhando certa “autonomia”
e dizendo de si mesma. Ela aparece pela primeira vez como parte da coletividade, por via da
crítica mordaz do narrador – “Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas
nordestinas que andam por aí aos montes”228 –; ganha uma vaga individualidade – “É que
numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de urna
moça nordestina”229 – até a revelação de seu nome, já quase na metade do livro, em uma cena
de seu primeiro diálogo com Olímpico. É nessas cenas dialogadas, uma espécie de flash
fotográfico dentro da narrativa, onde surge uma dramatização de “sujeitos” que prescindem,
momentaneamente, da mediação do narrador, de resto ostensiva e dominante – em mais de
um sentido –, que Macabéa consegue o máximo de sua visibilidade, uma vez que Rodrigo
abandona momentaneamente o palco e deixa seus personagens ocuparem o primeiro plano.
O ponto de vista do narrador, que também é personagem da trama e, nas suas palavras,
“um dos mais importantes”, estrutura o descompasso da narrativa, pois na busca da apreensão
da trajetória de sua protagonista que, não obstante, é imposta por sua própria imaginação, há
uma oscilação constante, e muitas vezes abrupta, entre o tempo da enunciação – a descrição
dos pensamentos, sentimentos, percepções do Rodrigo S.M. – e o tempo do enunciado –
narração da história da Macabéa –, além da contínua fusão dos dois tempos, emblemática para
a construção da fantasmagoria, e que é tematizada pelo romance: “Vejo a nordestina se
olhando ao espelho e – um rufar de tambor – no espelho aparece o meu rosto cansado e
barbudo. Tanto nós nos intertrocamos.” 230 Se retomarmos os subtítulos, veremos que essa
oscilação já está dada de antemão: “A culpa é minha” ou “Ela não sabe gritar”? “Eu não posso
fazer nada” ou “Ela que se arranje”? “Saída discreta pela porta dos fundos” ou “A hora da
estrela”? Mas, é essa posição oscilante que determina a fatura do romance e a revelação das
contradições sociais, estando o narrador no centro delas.
Interessante notar que as treze sentenças, que buscam intitular o romance, simbolizam,
mais do que alternância ou ênfase entre as ideias, a incerteza do escritor quanto ao nome
apropriado à história. Frente à impossibilidade de definir um ponto de vista unívoco diante
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das culpas de classe e da opacidade do outro, o narrador dá-se conta de que um só título não
seria capaz de identificar o assunto a ser representado na obra, nem a(s) sua(s) posição(ões)
diante dele. No entanto, a multiplicidade de títulos tampouco dá conta da totalidade e acaba
por refletir o ponto de vista irresoluto e vacilante do narrador do romance. Irresoluto porque a
ânsia de dar conta da matéria narrada, o trajeto de vida e morte de Macabéa, não pode ser
dissipada, uma vez que mimetiza a distância entre esse intelectual e a miséria, pondo a
descoberto a fratura social do país, histórica e culturalmente enraizada: a pobreza sem
enfeites, resultado histórico da espoliação secular dos de baixo pelos de cima.
O modo de representação das camadas pobres, que se caracteriza por encenar um
contato fantasmático entre a figura do escritor-intelectual e a pobre retirante nordestina, nos
dá indicações dos impasses vividos por certas parcelas da intelectualidade no Brasil na década
de 1970 diante (da possibilidade) de constituição de um novo sujeito histórico. Após o golpe
de 1964, há um vertiginoso desenvolvimento da urbanização e industrialização no país, com o
novo surto do êxodo rural e a marginalização dos habitantes da cidade, que não atende às
necessidades básicas da população pobre, embora a insira na indústria cultural:

O direito de cidade dos trabalhadores e dos pobres ainda não estava
conquistado, quando a derrota do campo popular o suprimiu por tempo
indeterminado. No campo da cultura, entretanto, sem prejuízo do desastre, as
ilusões do período tiveram resultados reais. As novas alianças e simpatias de
classe operavam transfusões de experiência social, se é possível dizer assim,
além de combinações novas entre forma e conteúdo: a cultura do cinéfilo
dava de encontro com o movimento camponês, o estudante educado no verso
modernista se arricava na músca popular etc. Não será exagero dizer que de
lá pra cá boa parte da melhor produção de cinema, teatro, música popular e
ensaísmo social deveu o impulso à quebra meio prática e meio imaginária
das barreiras de classe, esboçada naqueles anos, a qual encontrou um incrível
potencial de estímulo.231

Nesse sentido A hora da estrela não representaria a contraprova da quebra das
barreiras de classe? É nesse contexto que se constitui e se contextualiza a trajetória do
narrador Rodrigo S.M. e sua protagonista Macabéa, ainda que as referências históricas não
estejam explicitadas. No entanto, e a despeito da data da primeira edição do romance,
podemos situar no decorrer da história alguns sutis elementos utilizados para denotar a
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historicidade narrativa, que, ao serem muitas vezes inseridos no angustiado fluxo de
consciência do narrador, só numa leitura atenta adquirem contextualização mais precisa:

Também esqueci de dizer que o registro que em breve vai ter que
começar é escrito sob o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo e
que nem por isso me paga nada, refrigerante esse espalhado por todos os
países. Aliás foi ele quem patrocinou o último terremoto na Guatemala.
Apesar de ter gosto do cheiro de esmalte de unhas, de sabão Aristolino e
plástico mastigado. Tudo isso não impede que todos o amem com
servilidade e subserviência. Também porque – e vou dizer agora uma coisa
difícil que só eu entendo – porque essa bebida que tem coca é hoje. Ela é um
meio dpessoa atualizar-se e pisar na hora presente.232

Embora a Coca-Cola esteja presente no Brasil desde os inícios de 1940, é apenas na
década de 1960 que ela passa a ser produzida em território nacional, em um fábrica do Rio de
Janeiro. Até então era importada, além de vista com maus olhos pelo público consumidor por
ser um líquido estrangeiro e por trazer malefícios à saúde. A empresa se empenha para
desmistificar a imagem de seu produto, e a canção “Alegria, Alegria” de Caetano Veloso, de
1962, que tem os versos "Eu tomo uma coca-cola, Ela pensa em casamento", revela o grau de
inserção do produto a partir dessa época.
Recordemos que Coca-Cola é a bebida favorita de Macabéa, que também confessa, em
raro momento de enunciação de sua subjetividade, que gostaria de ser Marylin Monroe, além
de “se conectar” com um retrato de Greta Garbo quando jovem e adorar anúncios
publicitários, inclusive colecionando-os: recorta-os de jornais velhos do escritório e os cola
em um álbum. Trata-se da mesma Macabéa que também vive à base de cachorro-quente e,
quando sente fome à noite, mastiga um pedaço de papel “bem mastigadinho”233 e o engole,
não vomita ao enjoar pois não é boba de desperdiçar comida, se dá ao luxo de tomar um copo
de café frio antes de dormir e vive um cotidiano tão monótono que à noite não se lembra mais
do que aconteceu pela manhã, tamanha a mesmice de seus dias. Assim, se, por um lado,
Macabéa imigrou do sertão de Alagoas para o “inacreditável Rio de Janeiro”234, por motivos
desconhecidos, vivendo precariamente, quase desprovida de direitos civis ou mesmo de
condições materiais mínimas, embora assalariada, por outro lado, acompanhando o
“progresso” vigente no mundo, a jovem se encontra inserida no universo do consumo e da
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cultura de massa, mesmo que de forma imaginária. Mas, na contramão da ideologia, Macabéa
nos comprova brutalmente que o mercado não é para todos:
Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de
um creme para pele de mulheres que simplesmente não eram ela.
Executando o fatal cacoete que pegara de piscar os olhos, ficava só
imaginando com delícia: o creme era tão apetitoso que se tivesse dinheiro
para comprá-lo não seria boba. Que pele, que nada, ela o comeria, isso sim,
às colheradas no pote mesmo.235

Rádio Relógio, jornal O Dia, Lojas Americanas, sabão Aristolino, Mercedes-Benz, pó
Coty, Marilyn Monroe, Greta Garbo, Coca-Cola. Estamos sem dúvida no universo da
mercadoria. O ponto de vista narrativo, no entanto, é ambíguo, e os índices de apagamento da
temporalidade contemporânea são suscitados ao longo de toda a narrativa – “figura bíblica”,
“relato antigo”, “era na verdade uma figura medieval” – a começar pela estrutura atemporal
do início do romance: “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.” 236 Na construção da aparente a-historicidade do mundo, ocultam-se as relações
determinadas, que não obstante estão lá. A mercadoria entra para a imaginação, que não é um
território protegido ou primevo, como por vezes quer supor o narrador – contra as suas
próprias angústias. Ele mesmo se diz patrocinado pelo refrigerante mais popular do mundo,
que não lhe paga nada. Rodrigo, que possivelmente se encontra fora do circuito do mercado
mainstream cultural, busca uma proximidade com Macabéa por meio do signo da “exclusão”,
ela, do consumo não só de bens supérfluos, ele, das glórias do mercado editorial; essa
proximidade na esfera metafísica, de tentar abstrair as diferenças efetivas, não se sustenta, e o
que poderia ser seu consolo tem efeito apenas paliativo, pois logo a fantasmagoria volta a
assombrá-lo. Sem negar o universo regido pela mercadoria, e mesmo se colocando como
mercadoria sem valor, Rodrigo não escapa ao mundo governado pelas coisas: “Só uma vez
fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de
pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as
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contas de luz, telefone e gás. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando ao receber o salário
comprava uma rosa.”237 Entre a aparente adesão e a ironia a linha é tênue.

2. Macabéa vista pelo narrador relutante

A relutância do narrador em identificar-se com a personagem acaba conferindo maior
visibilidade a ela, bem como àquilo que define a subjetividade para o narrador. Ao registrar as
“fracas aventuras” da moça, Rodrigo relata que, ao acordar pela manhã, ela não sabia mais
quem era, e “só depois pensava com satisfação: sou datilógrafa e virgem, e gosto de cocacola”238. A mirada para a nordestina destaca aspectos da subjetividade burguesa que Macabéa
reproduziria – tem uma profissão, está inserida na indústria cultural – Coca-Cola – mas não
viveu a revolução dos costumes.
Estamos diante de uma diferença em relação ao pobre consagrado pela hegemonia
imaginária, que tende a caracterizá-lo como caricato e pitoresco239. É por meio do retrato de
sua delicadeza essencial que o narrador confere profundidade poética à tragicidade de sua
personagem: Macabéa de vez em quando compra uma rosa ao receber o salário, se dá ao luxo
de ir uma vez por mês ao cinema e fica verdadeiramente comovida ao ver um arco-íris no
inóspito cais do porto, onde passeava aos domingos.
Ao mesmo tempo, as raízes da personagem trazem à tona os elementos do passado ainda
vivos na história presente: criada pela tia, que a queria para varrer o chão, estava alijada de
convívio social em nome da moral, mas a serviço do trabalho. De sua infância, “sem bola nem
boneca”240, às vezes se lembrava de uma canção das brincadeiras de roda das quais ela nunca
participava, cantada desafinadamente por meninas com laços de fita cor-de-rosa nos cabelos,
e sentia saudade, “saudade do que poderia ter sido e não foi”241. Lembrava-se também dos
cocorutos que a tia beata lhe dava com os nós dos dedos bem no alto de sua cabeça, para
evitar que a menina viesse a ser “uma dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de
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cigarro aceso esperando homem” 242 , mesmo sem ela ter apresentado qualquer traço de
lascívia. A tia, sua única parenta no mundo, lhe deixara de legado a dignidade de ser
datilógrafa, pois “lhe dera um curso ralo de como bater à máquina”243, e o hábito de viver de
cabeça baixa. No entanto, o ponto de vista ambivalente do narrador imprime tanto sua
tentativa de conferir dignidade a sua personagem, como seu caráter de classe na construção da
subjetividade da moça:
Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça num aflitivo domingo sem
farofa teve uma inesperada felicidade que era inexplicável: no cais do porto
viu um arco-íris. Experimentando o leve êxtase, ambicionou logo outro:
queria ver, como uma vez em Maceió, espocarem mudos fogos de artifício.
Ela quis mais porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa
gentinha quer todo o resto, zé-povinho sonha com fome de tudo. E quer mais
sem direito algum, pois não é?244

A brutalidade com que o narrador muda o tom de seu discurso provoca distanciamento
por parte do leitor e reitera o ponto de vista de classe (parodiado? sincero?) do narrador: da
felicidade sem esforço experimentada por Macabéa, que a leva ao ímpeto de desejar outras
sensações, à “demofobia” de certo setor da classe média, que marcha com Deus pela família e
pela propriedade, quando o “zé-povinho” apresenta qualquer sinal de sair do lugar por ela
determinado, mesmo que imaginariamente. Com que direito os pobres ambicionam usufruir
igualmente de um mundo feito a nossa imagem e semelhança? 245 O tédio e o lazer são
supérfluos para o outro de classe, que nem ao menos deve se dar o privilégio de expressar
seus sentimentos: ao terminar seu namoro com Olímpico, Macabéa se despede dele e procura
continuar a vida como se nada tivesse perdido, pois “ela [Macabéa] era crônica. E mesmo
242
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tristeza também era coisa de rico, era para quem podia, para quem não tinha o que fazer.
Tristeza era luxo”246.
Da apreensão lírica da pobreza de Macabéa à coisificação, a ambivalência do narrador,
além de revelar seu lugar de enunciação, também atribuiu plausibilidade à personagem
principal, uma vez que, vivendo em uma “sociedade técnica onde ela era um parafuso
dispensável”247, sem raízes, apenas sendo, pois já não se lembrava nem das feições nem do
nome de seus pais, “Macabéa simplesmente não era técnica”248; afinal, por mais reificadas que
sejam as relações sociais, alguns gestos ainda driblam o automatismo do universo capitalista,
e nos caracterizam como humanos, como a súbita alegria ao ver um arco-íris, o gosto do
queijo com goiabada, a emoção provocada pela música.
Nesse sentido, mesmo acreditando na relação entre forma artística e conteúdo social, e
por isso realizando um estudo não centrado no aspecto biográfico da obra clariceana, não
podemos deixar de notar interesse no fato de Clarice Lispector ter vislumbrado Macabéa na
feira de São Cristóvão, símbolo da cultura nordestina no Rio de Janeiro. Macabéa surge em
meio a mercadorias circulantes no mercado, em um bairro na zona central da cidade que
sofreu um longo processo de decadência com o fim do reinado de Dom Pedro II, a instalação
de indústrias e a ocupação desordenada dos trabalhadores fabris em seus arredores, na
primeira metade do século XX.
Para o seu criador, Macabéa não era consciente da precariedade que ele lhe atribui:
corria como uma “doida mansa” até o ponto de ônibus na praça Mauá, onde “fazia um frio e
nenhum agasalho havia contra o vento”249. Próxima ao porto, lugar barulhento da circulação
de mercadorias, e aos navios cargueiros, às vezes, ela sentia “saudades quem sabe de quê” 250.
Não à toa também o espaço urbano 251 caracteriza a vida dessa migrante nordestina “numa
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cidade toda feita contra ela”252. Macabéa mora em uma vaga num quarto compartilhado com
mais quatro moças, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas – nota-se
que a palavra “Maria” é um nome próprio que revela um olhar sobre a tradição popular, que
nomeia os nascidos de acordo com a santa católica cultuada na data –, todas balconistas das
Lojas Americanas, em um velho sobrado colonial na Rua do Acre, perto do cais do porto,
“entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó” 253.
Por meio da descrição narrativa, a imagem de degradação do ambiente é evidente, mas ácido
mesmo é o comentário do narrador sobre o lugar onde a moça habita: “Lá é que eu não piso
pois tenho terror sem vergonha nenhuma do pardo pedaço de vida imunda”254, que reitera a
sua não vivência com o pobre, além da desfaçatez de classe.
O lugar que o narrador constrói para Macabéa é limitado social e espacialmente; no
entanto, ela não se restringe ao pedaço da cidade que lhe era destinado, o local de trabalho, a
vaga da pensão, o cais do porto e o cine poeira, e “Vez por outra ia para a Zona Sul e ficava
olhando as vitrines faiscantes de joias e roupas acetinadas – só para se mortificar um
pouco”255. Segundo o narrador, sofrer um pouco é um encontro, e Macabéa sentia falta de
encontrar a si própria. Mas por que Rodrigo a faz sofrer ao flertar com objetos que ela não
pode adquirir? Logo ela, tão resignada a apenas ser. No contato com as mercadorias Macabéa
“vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma”256 e,
consequentemente, com tudo que a faria imaginar-se um sujeito. O deslocamento do espaço
que lhe era destinado engendra a falta, e não à toa o narrador constitui seu lugar social pela
negação – “Nunca havia jantado ou almoçado num restaurante. Era de pé mesmo no botequim
da esquina”257. Esse movimento ressignifica a dimensão fantasmática presente no romance:
assim como Macabéa – que é irresolutamente uma “pessoa inteira” tão viva quanto seu
criador e também um “objeto-coisa” – assombra Rodrigo, os produtos expostos na vitrine
simbolizam fantasmaticamente a busca de inserção de Macabéa no mundo, uma vez que a
posição social se dá pela aquisição material do indivíduo; inserção ilusória que logo revela
seu vazio. Nesse sentido, mesmo quando a aspiração é a de consumir as mercadorias que
outros podem consumir – ficando explícita a falta e a ânsia nas imagens, por exemplo a de
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comer o cosmético facial – parece que há uma dimensão legítima, reconhecida pelo narrador,
nessa personagem, de buscar existir.
Macabéa trabalhava como datilógrafa, “embora ganhasse menos de um salário
mínimo”258, em um escritório sombrio na rua do Lavradio, em uma firma de representantes de
roldanas. Por errar demais na datilografia e sujar os papéis do trabalho, o chefe lhe disse
grosseiramente que iria despedi-la, ao que ela, sem saber argumentar a seu próprio favor,
desculpou-se por aborrecer o “seu escondidamente amado chefe” 259 . Se a inocência de
Macabéa comove Rodrigo, que afirma amá-la, de um modo até paternalista (outra
ambiguidade?) – “Ah pudesse eu pegar Macabéa, dar-lhe um bom banho, um prato de sopa
quente, um beijo na testa enquanto a cobria com um cobertor”260 –, sua passividade diante da
vida o perturba:
(Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça. E ela tanto
mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva. Uma cólera de
derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor,
como me compensar? Já sei: amando meu cão que tem mais comida do que a
moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e
obediente.)261

Esses parênteses, uma interrupção da enunciação explicitamente marcada pelo
narrador situa-se no momento narrativo em que Macabéa, após receber a notícia de sua
demissão, vai ao banheiro da firma “para ficar sozinha porque estava atordoada” 262 . A
complacência sentimental que Rodrigo imprime no vazio do “viver de menos” de Macabéa –
“É muito simples: a moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo: não tinha” 263–
acaba por incomodá-lo, pois a moça não reage. E não reage pois é seu títere fantasmático –
“Eu não inventei essa moça, Ela forçou dentro de mim sua existência.” 264 –, que
especularmente redesperta o seu próprio oco. Sendo uma fantasia da alteridade, Macabéa seria
tudo que Rodrigo não é e não conhece. No entanto, o oco provocado no narrador pela moça
revela uma fome de viver e sentir seu próprio vazio: ele também está confinado a um lugar de
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classe, cerceado pela falta (de outro, que o assombra) e obcecado pela ânsia de conhecer esse
outro que lhe escapa, que é na verdade seu próprio eu.
Essa imagem do vazio é recorrente em muitos momentos do romance: “Quando rezava
conseguia um oco de alma – e esse oco é o tudo que posso eu jamais ter”265 (grifo meu) e “A
maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa?
Ao que parece.”266 (grifo meu). Assim como a fome, o vazio, outro desdobramento da falta e
da carência, ou não é qualificado ou é aludido metafisicamente na narrativa. Macabéa, tudo
que Rodrigo imaginariamente não é, seria portadora de uma virtude incomum, a santidade,
alcançada pelo vazio que enchia sua alma. Sua chamada “santidade” parece estar relacionada
mais a um religar-se a um todo, no sentido etimológico da palavra religião, do que a uma
instituição religiosa, uma vez que “Ela não pensava em Deus, Deus não pensava nela.”267 Ao
que tudo indica, o vazio de Macabéa era conferido pelo seu não questionamento do mundo –
“sua vida era uma longa meditação sobre o nada”268 –, o que é a marca, aparente, da radical
alteridade com seu narrador: se Rodrigo é um intelectual letrado, que se relaciona com o
mundo por meio do pensamento, “cogito, ergo sum”, Macabéa apenas vive “inspirando e
expirando, inspirando e expirando” 269 , à toa, “como uma cadela vadia era teleguiada
exclusivamente por si mesma” 270 . Se Macabéa ascende a esse estado de alma de forma
espontânea, Rodrigo só obtém esse oco de forma reflexiva e por meio da palavra
propiciatória, ou seja, a reza.
Essa percepção de incompletude pelo narrador é o que o conduz a uma espécie de
“volta às origens”. Já vimos que a busca de proximidade entre criador e criatura, por meio
seja do signo da exclusão, seja pela identificação metafísica, não apazigua os ânimos de
Rodrigo. O seu domínio da linguagem e da abstração do pensamento também não serão
capazes de fazê-lo superar a distância entre o eu e seu outro: “Vejo agora que esqueci de dizer
que por enquanto nada leio para não contaminar com luxos a simplicidade de minha
linguagem.”271 No esforço por constituir a história desse outro, como se o contato “direto”
com ele e seu mundo, sem mediação da reflexão, pudesse aproximá-lo de seu fantasma,
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Rodrigo figura a si mesmo e a sua obra como luta heroica: “só acabarei esta história difícil
quando estiver cansado da luta, não sou um desertor”272.
Diante da dificuldade de exprimir a vida de Macabéa em palavras, Rodrigo utiliza, em
muitos momentos do romance, a expressão “(explosão)”, assim entre parênteses, para
manifestar sentimentos significativos da vida da nossa estrela: “Macabéa começou (explosão)
a tremilicar toda por causa do lado penoso que há na excessiva felicidade.”273 Remetendo o
termo explosão à perda de contornos, o nosso narrador-personagem, que detém o poder de
narrar o outro, assinala que não consegue, senão metaforicamente, dar corpo linguístico ao
que ocorre com a subjetividade de sua personagem. Não consegue até certo ponto, e também
aqui temos mais uma de suas ambiguidades; afinal, a narração do viver ralo de Macabéa é
realizada, apesar e com todos os embates e impedimentos apontados por Rodrigo. Ainda
podemos assegurar que há alguma força nessa fraqueza da personagem, não? Mas qual?
Macabéa “era calada (por não ter o que dizer) mas gostava de ruídos” 274, e também adorava
anúncios comercias; por isso a Rádio Relógio era perfeita, pois não tocava músicas, mas
contava a passagem dos minutos com o som de uma gota pingando e entre cada pingo “dava
curtos ensinamentos” que ela guardava, e às vezes por não ter o que dizer, reproduzia,
independente do contexto. Ela aprendera que o escritor de Alice no país das maravilhas
também era um matemático, e também que se a mosca voasse em linha reta, ela daria uma
volta ao mundo em vinte e oito dias. Todas as madrugadas ligava bem baixinho o rádio,
emprestado por sua colega de quarto, nesta rádio “que dava ‘hora certa e cultura’” 275. A
“cultura” transmitida pelo veículo de comunicação eram dados decorados que pouco se
relacionavam à vida de Macabéa, que, aliás, nem sabia o significavam as palavras “cultura” e
“eletrônico”.
A única vantagem de Macabéa sobre os demais era conseguir engolir aspirinas sem
água. Por se doer o tempo todo, por dentro, sem saber explicar como e nem onde, pedia
comprimidos a sua colega de trabalho, que sempre lhe dava, embora custasse dinheiro. Mas,
sem também saber explicar, ela se emocionava: ao ouvir uma música chorou pela primeira
vez na vida e descobriu que tinha muita água nos olhos. Só vivenciou o belo essa única vez
na vida ao ouvir uma canção chamada “Una Furtiva Lacrima”. Achava que no Brasil se falava
272

Lispector, op. cit., p. 32.
Lispector, op. cit., p. 77.
274
Lispector, op. cit., p.33.
275
Lispector, op. cit., p.37.
273

80

brasileiro e a existência de outro idioma era impensável para ela; por esse motivo achou que
“lacrima” era um erro do locutor da rádio.
Mesmo imersa em um mundo alienado e vivendo um cotidiano apagado, Rodrigo
projeta em sua fantasmagoria uma completude idealizada: “Ouvira na Rádio Relógio que
havia sete bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida. Mas com a tendência que tinha
para ser feliz logo se consolou: havia sete bilhões de pessoas para ajudá-la.”276 Mas, se por um
lado ele constrói Macabéa atribuindo-lhe um estar-no-mundo pleno, devido à insuficiência da
potência reflexiva nela, e, desse ponto de vista caracterizando-a por vezes como um “ser
lírico”277 – “Mas não havia nela miséria humana. É que tinha em si mesma uma certa flor
fresca”278 –, por outro não deixa de marcar que essa mesma ingenuidade 279 é também uma
marca de classe, da pobreza e do não acesso ao mundo da cultura: “Felicidade? Nunca vi
palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes.”280
Apesar de Rodrigo projetar em sua personagem uma inteireza, como se a reflexão a
que Macabéa não acedeu permitisse a ela, na ótica de seu narrador-criador, aquilo a que ele
próprio já não teria direito – “Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um
homem até mesmo um pouco contente apesar do mau êxito da minha literatura” 281 –, não
podemos deixar de assinalar o preconceito de classe que ele imprime no seu fantasma:
276
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mulher, pobre, nordestina e analfabeta funcional, Macabéa assoa o nariz na barra da roupa,
tem um cheiro morrinhento e a cara caiada com um pó branco e barato para esconder as
manchas da pele, sintoma de uma provável doença no fígado; pobre e “não limpinha”; tem
“direito ao grito”, mas “não sabe gritar”; e se o acúmulo de estigmas sociais que ela carrega já
não bastasse, ela não sabe nem ao menos enfeitar a realidade; segundo Rodrigo, ela era um
acaso, mas “pensando bem: quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser
apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato e um fato”282.
Rodrigo constrói sua fantasmagoria por meio do ato de escrever, mas também denega
a própria razão objetiva dessa construção ao afirmar que Macabéa é um “acaso”; e sendo o
acaso um fato resultante de causas que independem da vontade do sujeito ou de
determinações sociais, em que se firmaria a distinção de ela ser um acaso e ele não?
Escrevo por não ter nada a fazer no mundo: sobrei e não há lugar para mim
na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado,
não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é
escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias.283

Rodrigo firma sua identidade na enunciação, o que lhe confere uma distinção: a do
intelectual letrado, que é assombrado por figuras de outra camada social. No entanto,
consciente da separação entre arte e práxis social, uma vez que o escritor, na modernidade,
tem consciência de seu papel reduzido de intervenção social 284, busca cumplicidade com seu
leitor, também solitário no momento da leitura, afirmando seu “não lugar”. Essa consciência
é, também, logro, autocomiseração, pois sua função lhe garante, com certa folga, a
sobrevivência: “Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e
pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando ao receber o
salário comprava uma rosa.”285

282

Lispector, op. cit., p.36.
Lispector, op. cit., p.21.
284
Cf. “[...] a liberdade absoluta na arte, que é sempre a liberdade em um domínio particular, entra em
contradição com o estado perene de não liberdade no todo. [...] A autonomia que ela adquiriu, após se ter
desembaraçado da função cultural e dos seus duplicados, vivia da ideia de humanidade. Foi abalada à medida
que a sociedade se tornava menos humana. [...] Fracassaram todas as tentativas para, através de uma função
social, lhe restituírem aquilo de que ela duvida ou a cujo respeito exprime uma dúvida. Mas a sua autonomia
começa a ostentar um momento de cegueira”. Theodor W. Adorno, Teoria estética. Trad.: Artur Morão. Lisboa:
Edições 70 (1988), p. 9.
285
Lispector, op. cit., p. 32.
283

82

Recordemos que Macabéa é datilógrafa, ou seja, faz da reprodução da escrita seu meio
de sobrevivência, ou de subsistência. Ao contrário de seu criador, que faz “malabarismos”
com as palavras, ela “só tinha o terceiro ano primário”286 e escrevia muito mal: não aceitava a
existência de duas consoantes seguidas na linguagem e copiava a palavra “designar” como ela
falava, “desiguinar”. Se todo o conhecimento do narrador sobre a linguagem não é capaz de
representar Macabéa, ele certamente assegura a distinção entre ela e Rodrigo, que,
atravessado pela culpa, se sente no “dever” de gritar pelos direitos de quem não tem voz. No
entanto, sendo a jovem nordestina o conteúdo recalcado do narrador, não se trata apenas de
uma consciência moral diante dos desajustes sociais do país, mas do conflito entre o seu
desejo de justiça social e seu desejo de autoafirmação, que de algum modo supõe a
manutenção da diferença entre classes: “(Quando penso que eu podia ter nascido ela – e por
que não? – estremeço. E parece-me covarde fuga de eu não ser, sinto culpa como disse num
dos títulos.).”287
O que há de temível na elucubração de estar no lugar de Macabéa? Ser facilmente
substituível, como um parafuso? Ou o resignar-se a um não-ser? “Quem indaga é
incompleto”288, assinala Rodrigo logo no início do romance. A verdade é que ele não precisa
do mistério para compor sua narrativa: “Como é que num corpo cariado como o dela cabia
tanta lascívia, sem que ela soubesse que tinha? Mistério.”289 E muitas questões permanecem
irresolutas no decorrer do romance: o que motivou a migração de Macabéa e sua tia do sertão
de Alagoas para o Rio de Janeiro? Qual réu ele, e nós, devemos acusar pela falta de gordura
da jovem nordestina, pela sua pneumonia sem possibilidade de tratamento, pelo trabalho
precário e pela falta de instrumentos de inserção no mundo? É como se essas questões não
pudessem ser respondidas, assim como as de ordem metafísica: “Terei castigo de morte por
falar de uma vida que contém como todas as nossas vidas um segredo inviolável?”290
Os movimentos ambivalentes que constituem o narrador de A hora da estrela nos são
mais significativos do que qualquer certeza a que ele possa chegar. Sendo assim, a
especulação de Rodrigo, no sentido ambíguo do termo especular, de buscar entender Macabéa
por meio dos aparatos racionais e espelhar nela, de forma mais inconsciente, seu ponto de
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vista de classe, tem outro desdobramento no romance, à medida que Macabéa vai também
ganhando contornos ao relacionar-se com as outras criações de Rodrigo. Embora nosso
narrador-criador-personagem não saia pelas portas dos fundos, procura ser mais discreto nas
suas intervenções (ou mais indireto?) conforme o avançar da narrativa, sem deixar de marcar
seu ambivalente ponto de vista.
A caracterização lírica, por um lado, e ingênua, por outro, atribuída a Macabéa é
significativa nas cenas em que ela dialoga com as demais personagens. Embora objeto de
projeção de uma dada “completude”, Macabéa também tem suas indagações, e seus diálogos
com Olímpico, “a primeira espécie de namorado de sua vida”291, são muito marcados por
interrogações e pelo sentido literal da linguagem, o que produz uma graça um tanto irônica,
pois alude ao modo de construção da personagem, colocando-a abaixo do senso comum:
- Olhe, Macabéa...
- Olhe o quê?
- Não, meu Deus, não é “olhe” de ver, é “olhe” como quando se quer que
uma pessoa escute! Está me escutando?
- Tudinho, tudinho.
- Tudinho o quê, meu Deus, pois se eu ainda não falei! Pois olhe vou lhe
pagar um cafezinho no botequim. Quer?
- Pode ser pingado com leite?
- Pode, é o mesmo preço, se for mais, o resto você paga.292

A única despesa que Macabéa deu a Olímpico foi esse cafezinho pingado. Ela encheu
o café de açúcar, já que era de graça, “quase a ponto de vomitar”293, e controlou-se para não
fazer vergonha e também porque não era louca de desperdiçar comida. Olímpico era umas das
conexões de Macabéa com o mundo, “este mundo fora composto pela tia, Glória, o Seu
Raimundo e Olímpico – e de muito longe as moças com as quais repartia o quarto”294. Quando
moça, Macabéa também havia estabelecido uma conexão com um retrato da Greta Garbo. E o
narrador parece não estabelecer diferenças entre as conexões reais e as imaginárias da
personagem. Mas a verdade é que todas essas imagens são reproduções do nosso narradorcriador-personagem, que “por força das circunstâncias” são “seres meio abstratos”295.
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3. De outros seres meio abstratos: Olímpico, Glória e madame Carlota

Macabéa e Olímpico se encontraram pela primeira vez em um fim de tarde chuvoso,
na rua, e “se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se
farejam”296. A posição de classe do narrador é evidente, e prescinde de qualquer explicação de
nossa parte. Olímpico de Jesus, “sobrenome dos que não têm pai”297, migrara do sertão da
Paraíba, por motivos também não mencionados no romance. De sua terra natal, trouxera
consigo, “como posse sua e exclusiva”298, um pente e uma lata de vaselina perfumada. O
narrador comenta que os cariocas tinham nojo do cabelo besuntado de Olímpico, e não se
inclui, ao menos diretamente, nesse sentimento de repulsa. “Macho de briga” 299 , fazia
comentários bastante grosseiros – “Você, Macabéa, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de
comer”300 – mas também tinha suas finuras – “E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a
passear?”301. Com muito custo seu padrasto lhe incutiu um pouco de fineza, para que ele
ardilosamente se aproveitasse das pessoas e tivesse algum trato ao “pegar mulher”.
Se Macabéa vai se configurando de forma gradual na narrativa, Olímpico assim que
aparece é nomeado e representado em discurso direto. Trabalha transportando barras de
metais em uma metalúrgica e sua função “tinha o gosto que se sente quando se fuma um
cigarro acendendo-o do lado errado” 302; e ele nunca se questionara o porquê de as barras
serem colocadas na esteira de baixo. Olímpico se considerava muito inteligente e dizia
sozinho e em voz alta que se tornaria deputado:
E não é que ele dava para fazer discurso? Tinha o tom cantado e o
palavreado seboso, próprio para quem abre a boca e fala pedindo e
ordenando o direito do homem. No futuro, que não digo nesta história, não é
que ele terminou mesmo deputado? E obrigando os outros a chamarem-no de
doutor.303
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Macabéa considerava Olímpico muito “sabedor das coisas”304, pois ele falava de temas
em que ela nunca havia pensado, como “a cara é mais importante que o corpo porque a cara
mostra o que a pessoa está sentindo” 305 . O desembaraço de Olímpico na narrativa, em
contraste com a presença acanhada de Macabéa, é também marcado por uma postura
defensiva. Ao ser questionado sobre assuntos que não sabe, ele logo se emburra e agride
imediatamente o outro: “Eu sei mas não quero dizer”306 ou “Que sua tia se dane”307. A busca
por existir de Olímpico se dá por uma afirmação impositiva, explicada pelo narrador em parte
por seus antecedentes – a criação pouco escrupulosa que recebera do padrasto e a “alma
lavada” por ter matado um desafeto no sertão de Paraíba – e em parte por ter o “precioso
sêmen”.308
O machismo que caracteriza Olímpico, menos do que indicar inequivocamente a
concordância do narrador Rodrigo S.M.309, figura traços caricatos da sociedade patriarcal do
Brasil nos anos 1970, quando movimentos feministas, pertencentes principalmente às classes
médias, questionam a posição social da mulher na ordem geral da vida. Não estamos
afirmando que hoje, mais de trinta anos depois, vivamos em uma sociedade mais igualitária,
muito pelo contrário; a discussão sobre gêneros, que ultrapassa o binômio masculino e
feminino, nunca esteve tão em voga. Desse ponto de vista, parece-nos que é mais fecunda a
leitura de que se trata de um procedimento irônico a caracterização do machismo de Olímpico
pelo narrador, bem como dele próprio – “precioso sêmen”, em que o adjetivo traz as marcas
da ambivalência de vozes, e reforçada, no início da narrativa, quando Rodrigo afirma que seus
escritos poderiam ser de qualquer escritor, “mas teria que ser homem porque escritora mulher
pode lacrimejar piegas”310. Como se sabe, a ironia é procedimento ambíguo por excelência, e
304
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assim põe em cena o ponto de vista ambivalente do narrador. O machismo é simultaneamente
afirmado e negado; afinal, será o “precioso sêmen” uma zombaria inocente? Será uma
reprodução ou crítica da ideologia dominante?
Nordestinos, migrantes e marginalizados na cidade. Embora o que aproxime Olímpico
e Macabéa defina a condição desses dois seres – meio “abstratos”, assinala Rodrigo – no
mundo, a trajetória, principalmente a futura, de cada personagem é bastante distinta.
Destacamos que o procedimento de construção de Olímpico é análogo ao de Macabéa, mas,
se ela vai se construindo a partir da proximidade e distância com Rodrigo, Olímpico se
constitui, predominantemente, em relação à matriz identitária de Macabéa, e também à do
próprio Rodrigo, seu criador. Interessante notar que, por meio de Olímpico, o narrador dá
vazão à brutalidade que às vezes ele próprio refreia: até mesmo quando Olímpico quer pagar
um cafezinho para Macabéa, como um ato de gentileza, ele a agride. A superioridade de
Olímpico no domínio da linguagem tem também paralelo com a posição do narrador, que em
muitos momentos do romance faz questão de oprimir a moça, mesmo como estratégia de
autodefesa. Mas o significativo do lugar ocupado por essas duas criaturas, Olímpico e
Macabéa, na imaginação do narrador, é que ele não é um peso morto sobre os ombros de
Rodrigo, tem um futuro traçado, podendo, por isso, ser deixado de lado no romance; já ela
não só o assombra até o fim, como trava com o criador uma espécie de luta de morte, desigual
e covarde, pois na sabedoria do dito popular: a corda sempre arrebenta para o lado do mais
fraco.
Olímpico, “galinho de briga”, “cabra safado”, portador de um “palavreado seboso” e
de um dente de ouro faiscante que “lhe dava posição na vida”, “verdadeiro técnico em
roubar”, até mesmo dos colegas de trabalho e do vigia de obras que, por camaradagem, lhe
dava dormida, também tem sua construção plausível devido à ambivalência do narrador: se,
por um lado, gostava de touradas e tinha o desejo de ser açougueiro, pois imaginar-se
metendo a faca afiada na carne sangrenta era seu deleite, além de carregar “dentro de si a dura
semente do mal”311, pois seu grande prazer era se vingar, “o que lhe dava força de vida” 312;
por outro, “fraquejava em relação a enterros”, lia os obituários dos jornais, com os olhos
cheios de lágrimas, e encaminhava-se aos enterros de desconhecidos. Sua sensibilidade
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também encontrava expressão nas suas horas de folga: “esculpia figuras de santo e eram tão
bonitas que ele não as vendia”313; era um artista, afirma o narrador, embora não o soubesse.
Mas, a grande arte de Olímpico é a de tirar proveito das brechas que o mundo lhe
oferecia, não à toa ele é o único personagem do romance a ter um futuro, ainda que não nesta
história, afinal a estrela desta é Macabéa. Um dos títulos do romance, “Quanto ao futuro”,
assinala o narrador, “é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final” 314. E
Rodrigo afirma que a determinação de limites do romance – simbolizada pelos pontos finais
no início e ao final dos subtítulos – não é capricho dele e que ao final da história talvez nós,
leitores, entendamos “a necessidade do delimitado”315. Sem contar que “se fosse seguido por
reticências o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem
piedade”316.
Essa necessidade do “delimitado”, marcada pelo ponto final, em oposição a reticências
- que embora assinale a falta, insinua uma continuidade do enunciado -, nos parece simbolizar
a falta de perspectiva na realidade social futura; é como se o presente da narrativa não desse
nenhum indício ou esperanças de mudanças vindouras. Não deixa de ser significativo o fato
de Olímpico ser o único a vingar no romance, tanto pela sua posição de operário, que inclui as
apostas que os intelectuais faziam em relação a essa classe no momento histórico da obra,
quanto pela sua posição frente à vida: “apesar de ser uma vítima geral do mundo” 317 ,
Olímpico não é inocente e sabe que “viver bem é coisa de privilegiado”318. “Não se chamava
de ‘operário’ e sim de ‘metalúrgico’”319, e sem nenhum engajamento coletivo reformista, que
dirá revolucionário, ele compreende o seu lugar no mundo e adere ao sistema justamente para
proveito próprio.
Olímpico “não se arrependeu um só instante de ter rompido com Macabéa pois seu
destino era o de subir para um dia entrar no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro”320.
E Glória, colega de trabalho de Macabéa, vem ao encontro da ambição de Olímpico. A
construção dessa carioca suburbana acontece em oposição à figura de Macabéa. A nordestina
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é magricela, encardida, virgem e tem os “ovários murchos”. Glória é “um estardalhaço de
existir”321: gorda, com quadris de boa parideira, tinha pai, mãe e comida quente, e, além de ser
loura, mesmo oxigenada, era carioca, ou seja, pertencia “ao ambicionado clã do sul do
país”322. Glória ganhava mais do que Macabéa, pois era estenógrafa na firma. E a rapidez com
que ela rouba o namorado da amiga e tenta compensar a traição, convidando-a para lanchar na
sua casa, indicando um médico barato e aconselhando uma consulta à cartomante, movimenta
a narrativa, que não abandona o tom descritivo, mas o incorpora a ações da Macabéa,
fortemente marcadas pelo seu deslocamento espacial na segunda metade do romance.
Há algo de banal na traição de Glória, tropo recorrente da subliteratura, prenunciada
em alguns títulos do romance: “História lacrimogênia de cordel”, “Assovio no vento escuro” e
“Lamento de um blue”, no que eles trazem de kitsch. O narrador já havia antecipado que iria
escrever um “relato antigo” e não iria “inventar modismos à guisa de originalidade” 323. Pois
então, nada mais esperado do que, para além do desejo, os interesses materiais entre o futuro
deputado do Estado da Paraíba e a representante da “suja desordem de uma terceira classe de
burguesia” 324 , que vive “o morno conforto de quem gasta o dinheiro em comida” 325 , se
conjugarem, na trivial ascensão social via casamento. Sim, Olímpico, com o perdão do
trocadilho ordinário, encontra sua glória na classe média suburbana carioca.
No entanto, na caracterização que o narrador faz de Glória, esclarecendo a preferência
de Olímpico, a mirada da classe média brasileira e seu padrão hegemônico de beleza
vociferam: “Glória possuía no sangue um bom vinho português e também era amaneirada no
bamboleio do caminhar por causa do sangue africano escondido. Apesar de branca, tinha a
força da mulatice”326. Além disso, a carioca oxigenava seus cabelos crespos, de raízes sempre
pretas, em amarelo-ovo, além dos pelos debaixo das axilas, que ela não raspava, e o buço,
ficando com uma espécie de bigode louro. A graça da imaginação de Olímpico ao se
perguntar “será que é loura embaixo também?”327, não encobre, muito pelo contrário, o desejo
do corpo branco no imaginário nacional. Não podemos deixar de pontuar, ainda que em linhas
bastante gerais, a falácia da democracia racial brasileira, a exemplo da descrição de Glória,
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que tem seu “sangue africano bem escondido”, e seu genótipo negro só é valorizado em
relação à sexualidade, como objeto de desejo.
Recordemos que em um dos raros momentos em que Rodrigo imprime subjetividade a
Macabéa, com a fantasia de ser artista de cinema, o modelo de identidade ao qual a
personagem se liga é a artista americana Marilyn Monroe. Além disso, a promessa de futuro
de Macabéa pressagiada pela cartomante é um homem estrangeiro:
Ele é alourado e tem olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos. E se não
fosse porque você gosta de seu ex-namorado, esse gringo ia namorar você.
Não! Não! Não! Agora estou vendo outra coisa (explosão) e apesar de não
ver muito claro estou também ouvindo a voz de meu guia: esse estrangeiro
parece se chamar Hans, e é ele quem vai se casar com você! Ele tem muito
dinheiro, todos os gringos são ricos. Se não me engano, e nunca me engano,
ele vai dar muito amor e você, minha enjeitadinha, você vai se vestir com
veludo e cetim e até casaco de pele vai ganhar!328

Curioso notar que a leitura que a cartomante faz do futuro de Macabéa - um homem
gringo, rico e alourado - revela não só o padrão hegemônico de beleza, como também algo da
ideologia dos contos de fada e do machismo da sociedade: o casamento resolve todos os seus
problemas, você encontra o amor da sua vida, desde que seja rico e branco, e pronto será feliz
para sempre! Simples, não? A paródia do happy end é caricata, e Rodrigo não descarta a
solução externa à moda “deus ex machina” para seu romance.
Após o rompimento com Olímpico, o narrador afirma que Macabéa continuou vivendo
sem pensar em nada. O que não é bem verdade, mas as ações narradas o retificam. Olímpico
“fizera dela um alguém”329, e, se no começo da relação ela compra um batom cor-de-rosa, ao
final, como consolo, adquire sem necessidade um batom vermelho vibrante e pinta a boca
toda “e até fora dos contornos para que os seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita
dos lábios de Marylin Monroe”330. Ao se olhar ao espelho, ela se espanta, pois parecia ter
levado um soco na boca. Simbolicamente golpeada, Macabéa reage e vai pela primeira vez na
sua vida ao médico, se dá ao luxo de pegar um táxi e chega à casa de madama Carlota, em
Olaria, à procura de um destino.
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Madama Carlota “parecia um bonecão de louça meio quebrado” 331 , “enxundiosa,
pintava a boquinha rechonchuda com vermelho vivo e punha nas faces oleosas duas rodelas
de ruge brilhoso”332. Fã de Jesus, deixara a prostituição e a cafetinagem para trás e passara a
colocar cartas. Antes de revelar o destino de Macabéa, Madama Carlota conta com
pormenores sua vida pregressa. A imagem tosca que Rodrigo confere à cartomante contrasta
com sua tagarelice cheia de diminutivos: “Mas, Macabeazinha, que vida horrível a sua! Que
meu amigo Jesus tenha dó de você, filhinha!”333
Macabéa vive o ápice de sua vida nesse apartamento térreo de esquina, cheio de
matéria plástica. A cartomante não só acerta tudo sobre o seu passado, como lhe oferece um
futuro maravilhoso. Se Macabéa perde o chão no momento em que se dá conta da pobreza de
sua existência, logo se consola com os ideais matrimoniais burgueses. Atordoada, sai da casa
da cartomante sem saber se atravessava ou não a rua, pois sua vida já estava mudada: “E
mudada por palavras – desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua
ela já era outra pessoa. Uma pessoa grávida de futuro.”334
Rodrigo alimenta as ilusões de Macabéa por meio da venda dos serviços de
cartomancia de Madama Carlota. Apaixonada por Hans, seu futuro marido, já havia até se
esquecido de Olímpico, e ainda ganhara um conselho, de graça, para ter mais cabelo: “lave a
cabeça com sabão Aristolino, não use sabão amarelo em pedra.” 335 Atordoada com tanta
esperança, é atropelada por um Mercedes amarelo ao atravessar a rua e bate a cabeça na quina
da calçada . Mas Rodrigo não a mata imediatamente: “Eu poderia resolver pelo caminho mais
fácil, matar a menina-infante, mas quero o pior: a vida.”336
A Mercedes que é a estrela final – mas que ambiguamente faz de Macabéa a estrela
pseudo-hollywoodiana do romance escrito por Rodrigo – é, a nosso ver, o coroamento dessas
ambiguidades do narrador. Isto é, de seus movimentos no sentido de tentar tirar as tensões de
classe nas relações entre ele e Macabéa que tanto o incomodam e tanto lhe pesam. Há ironia
na estrela do carro de luxo que a atropela. Mas não há também a paródia que dá o gran finale
do romance, anunciado a princípio?
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Paródica também é a posição do intelectual na escolha de enunciar o destino de sua
personagem tão amada pela voz de uma cartomante – recordamos aqui o conto “A
cartomante”, de Machado de Assis, não pelo desenvolvimento do enredo ou pela atitude do
narrador, muito distintos do romance de Clarice Lispector, e sim pelo arremedo que Rodrigo
faz da tradição literária como sinal de sua distinção. Nesse sentido, há referências literárias de
várias ordens (grega, latina, judaica) sempre rebaixadas, porém, também nos nomes das
personagens do romance, Glória e Olímpico, que pela obviedade dispensam explicação; até
mesmo a nomeação da protagonista como Macabéa, caracterizada no romance como “figura
bíblica”, faz alusão à ascensão e ao declínio do reinado dos macabeus durante o período
helenístico: de origem judaica, esses indivíduos, que tiveram os livros que contam sua história
rejeitados pelo cristianismo dito canônico, foram destronados pelos romanos.
Curiosamente a morte de Macabéa é anunciada (mais uma paródia?) pelo clichê
histórico: “Até tu, Brutus?”. E Rodrigo ainda acrescenta após a célebre interrogação: “Sim,
foi este o modo como eu quis anunciar que – que Macabéa morreu. Venceu o Príncipe das
Trevas. Enfim a coroação.” Mais uma vez, a tentativa de apagar as determinações sóciohistóricas, encobrindo-as com referências metafísicas, é evidente. Rodrigo mata sua
personagem principal, pois, como a conciliação dos conflitos entre o intelectual letrado e a
nordestina pobre não é possível, o antagonismo de classe não encontra resolução nem
superação, e se reafirma, pela morte de Macabéa, o triunfo dos vencedores.
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