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A gente quer valer o nosso amor 
A gente quer valer nosso suor 

A gente quer valer o nosso humor 
A gente quer do bom e do melhor 

A gente quer carinho e atenção 
A gente quer calor no coração 

A gente quer suar, mas de prazer 
A gente quer é ter muita saúde 
A gente quer viver a liberdade 
A gente quer viver felicidade 

É 
A gente não tem cara de panaca 
A gente não tem jeito de babaca 

A gente não está 
Com a bunda exposta na janela 

Pra passar a mão nela 
É 

A gente quer viver pleno direito 
A gente quer viver todo respeito 

A gente quer viver uma nação 
A gente quer é ser um cidadão 
A gente quer viver uma nação 

É é é é é é é é 
É 

(Repete) 
 

É – Gonzaguinha 
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RESUMO 
 

A presente dissertação propõe uma investigação sobre o percurso do olhar em cima da 
personagem nordestina Macabéa do romance A hora da estrela, de Clarice Lispector. Para 
tanto, a justificativa diz que a crítica literária, nos séculos XX e XXI, se volta para os 
problemas da cultura com fundamento para trabalhar questões políticas inerentes aos grupos 
destituídos, entre estes os periféricos ou menos favorecidos economicamente. Como objetivo 
geral tem-se delimitar o local de fala dos destituídos. Já no que tange aos objetivos específicos 
seria traduzir uma ideia, por meio do olhar do narrador que o desvela e demonstra o discurso 
velado que existe na atuação da personagem no mundo e em seu local de fala através do seu 
modo de agir. A metodologia foi pensada de forma qualitativa por meio de revisão 
bibliográfica. Como resultados, pode-se apontar o reconhecimento da brutalidade com que as 
vulnerabilidades deixam a personagem desamparada frente a um país excludente desde a 
fundação. Por fim, a conclusão se faz ao lançar luz sobre um discurso que precisa não só ser 
mais ouvido no meio acadêmico, mas ganhar mundo para que o diálogo seja feito fora e 
dentro dos espaços literários. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidades. Escrita feminina. Clarice Lispector. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation offers an investigation of how the character Macabéa, from northeastern 
Brazil, is portrayed in Clarice Lispector’s novel A hora da estrela (The Hour of the Star). To 
this end, the justification is that twentieth and twenty-first century literary criticism turns its 
attention to the problems of culture as the basis for addressing political questions inherent to 
disadvantaged groups, including those living on the peripheries and those who are 
economically deprived. The overall objective is to delimit the place of speech of the deprived. 
As for the specific goals, the aim is to translate an idea, through the narrator’s gaze, that 
reveals and demonstrates the veiled discourse that exists in the way the character acts in the 
world and in her place of speech through her mode of action. A qualitative methodology is 
employed by means of a literature review. The results include recognition of the brutality with 
which vulnerabilities make the character helpless in the face of a country that has excluded 
since its very inception. Finally, the conclusion sheds light on a discourse that needs not only 
to be heard more in the academic milieu, but to gain currency so there can be dialogue inside 
and outside literary spaces. 
 
Keywords:Vulnerabilities. Feminist writing. Clarice Lispector 
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INTRODUÇÃO 

 

Desmascarar, no sentido, de desvelar as máscaras, revelar o escondido é uma das 

possibilidades da literatura e essa que será usada nessas folhas. Para Candido (2013, p.186): 

“[...] a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de 

focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a 

servidão, a mutilação espiritual”. Cotejando só essa frase de Candido e o romance A hora da 

Estrela há muito que falar sobre miséria, servidão e, principalmente, mutilação espiritual, 

pois a protagonista do romance é a representação da falta em todos os sentidos.  

O teórico em seu texto que esmiúça O direito à literatura, não romantiza, começa 

direto no ponto, Candido (2013, p.169): “em certos países, como o Brasil, quanto mais cresce 

a riqueza mais aumenta a péssima distribuição de bens”. Nesse sentido, não há como se 

colocar a literatura, somente, em um pedestal romântico, no qual todo o texto lido serviria 

somente por pura fruição, mais do que isso, todo autor estaria ainda preso ao estruturalismo, a 

arte pela arte, o que não é o caso de Clarice, principalmente, no romance revisitado aqui. 

Gotlib (1995, p.146) ao traçar o perfil de Clarice, vai pontuando por todo o livro a vocação da 

autora em lutar pelos destituídos, quando perguntada porque estudava Direito, ela respondeu: 

“quando eu era pequena, eu era muito reivindicadora de direitos [...]. Então, me diziam: ela 

vai ser advogada”. Desde nova, então, já militava contra injustiças. 

Enquanto a autora, segundo Gotlib (1995, p.218): “continuando sua tradição – de 

grande intensidade interior”, ainda assim não deixa de escrever seu último romance com um 

cunho social importante em 1977 e atualmente. Quando a maior parte de uma população, 

aprende a não olhar, a ver um transeunte em uma situação de extrema vulnerabilidade e a não 

sequer enxergar, por vários motivos: não ter o que fazer; não querer fazer para não sair da 

zona de conforto e outras tantas razões é preciso desvelar. Mesmo que muitos não queiram 

ver, Lispector fez diferente e apresentou aos olhos dos leitores sua Macabéa. Mostrando e 

esmiuçando vulnerabilidades é impossível que seus leitores não vejam e lendo tende-se ao 

desconforto patente de reconhecer o muito de abismo social que se vive até a segunda década 

do século XXI.  

Dito isto, a presente dissertação inicia-se como o próprio texto de Clarice: um sim para 

a questão do olhar e por que o olhar? Pois que olhar no sentido de enxergar é semanticamente 

carregado e dentre várias atribuições da palavra se encontra como uma metáfora do saber. 

Portanto, uma representante ficcional de um universo maior, a vida real que deseja conhecer e 

ser reconhecida, como cada brasileiro e brasileira desse enorme país, chamado Brasil. Estes 
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encontram-se invisíveis para uma minoria que detém o poder financeiro, sendo esta a elite 

dominante que retira direitos fundamentais para a maior parcela da população, a mais carente, 

à que falta um discurso que suplante o discurso do opressor e que torne-os, apenas, seres 

humanos, ou seja, iguais naquilo que é mais fundamental: a humanidade. 

 Uma segunda acepção do olhar é o olhar como desejo, contrapondo o grande Big 

Brother que olha, somente como forma de vigiar, oprimir. Aqui fala-se desse desejo 

perfeitamente natural que é o desejo de usufruir daquilo que a Terra dá e como a vida não se 

encontra mais em cima de estruturas rurais, tais desejos desdobram-se em adquirir aquilo que 

o engenho humano criou. Ou seja, desejos de bem-estar fundados em uma moradia decente, 

uma alimentação saudável e aquilo que neste texto chama-se do desejo pela coca-cola, 

cachorro-quente, vitrines e tudo o que não pode usufruir, pois falta o básico! 

 O primeiro capítulo da Dissertação tem inicio situando a escrita de Clarice no tempo e 

no espaço. Privilegiou-se Moser (2011) nesse início para se seguir uma linearidade histórica, 

sabendo que o autor bebeu de Nádia Battela Gotlib para o seu relato. Deixa-se as questões 

mais literárias a cargo da teórica, por ser o seu viés de sua linha de atuação acadêmica. 

Portanto, o texto não se confronta com os relatos da professora da Universidade Federal de 

São Paulo, talvez acrescente um olhar a mais em um ponto ou outro. Assim, empreende-se da 

história familiar de Clarice uma vida de faltas, na qual havia lacunas no discurso, verdade não 

verbalizada, fuga em meio ao frio gélido. Seria quase impossível que tal família não viesse a 

desenvolver nenhum sintoma e feridas emocionais e, por isso, bem jovem a autora foi 

hospitalizada com depressão. Doença que é consequência de um olhar mais empático sobre a 

questão do outro, pois reconhece em si mesma dor igual. Portanto, a escritora não só viveu um 

universo psicológico, tentando dar conta da própria vida, mas também uma relação sócio-

histórica com a barbárie: acompanhou de perto a Segunda Guerra Mundial, inclusive ajudou 

os doentes na época. Viveu a ditadura brasileira, surgida por um golpe de estado disfarçando 

dados com o intuito de aprofundar ainda mais a desigualdade favorecendo somente as grandes 

empresas e aqueles que, no futuro, Jessé Souza (2017) chamaria de “Elite do Atraso”. Para 

proteger grandes empresas, foi feito o arrocho salarial como estratégia para o combate à 

inflação, o resultado foi o “milagre econômico”. Em uma época em que o mundo se abria, no 

Brasil conservadores se aliavam a demagogos do fascismo contra um inimigo maior, nada 

diferente do quadro atual. Isso fomentou um dos problemas mais sérios no Brasil de hoje: um 

discurso pronto de que a grande questão aqui sempre foi corrupção política, porém Souza 

(2017) questiona tal assertiva apontando a responsabilidade para uma mídia suja que, 

sistematicamente, distorceu a realidade dos fatos. E o milagre econômico é o exemplo de um 
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discurso maquiado, principalmente por programas televisivos que despertam o desejo por uma 

realidade na qual só poucos têm acesso. Souza (2107) estabelece uma crítica feroz a esses 

modelos estruturais, remetidos ao tempo imperial, no qual existe um intenso racismo, não só 

pela cor, mas uma separação ontológica entre humanos de primeira e segunda classe. Uma 

colonização das ideias através da criação de inimigos imaginários, para encobrir o verdadeiro 

vampiro nacional, as elites dominantes. A população foi convencida de sua inferioridade 

intelectual e moral. Esse discurso escraviza e oprimi, desdobrando-se em colonização do 

corpo, pois o corpo do cidadão de segunda classe é despejado nas periferias, sem acesso aos 

centros ao qual depende de dinheiro para locomoção até tais lugares. Contudo, nem todos os 

corpos têm sido mais tão dóceis, há movimentos populares em todo o Brasil, estes têm 

tomado o poder do discurso, por meio do seu local de fala. 

 A década de 70 foi marcada pela violência com que a ditadura recaiu sobre os civis, 

isto sinaliza o potencial perverso com que o homem lida com seu próximo. Nesse texto, foi 

vista a violência da Segunda Guerra Mundial com relação aos judeus, a maldade com o 

brasileiro, durante a ditadura e não só, e será visto o poder bélico com relação aos dissidentes 

nordestinos. Não havia milagres econômicos, se existia um pseudo-milagre por parte da 

população foi sobreviver, até mesmo emocionalmente.  

 Por tudo isso, os desejos se tornam maiores, pois que nunca foram sanados. O desejo 

possui um caminho natural, sempre, atrelado à personalidade e ao ambiente que se vive e, por 

vezes, à expectativa dos outros. Nesse sentido, o caminho que o desejo faz pode, muitas 

vezes, ser trilhado de uma forma mais facilmente ou ser de uma dificuldade atroz à 

concretização dos sonhos. E a dificuldade em viabilizar sonhos acontece muito mais para 

aqueles que se encontram entre a linha da pobreza e abaixo desta. Por isso, o segundo capítulo 

é chamado de coca-cola e a referência a esse produto que se encontra desde o século retrasado 

no mercado, é mundial e detém um marketing eficientíssimo. No Brasil, está muito associado 

ao verão e sua sensação refrescante ao ingeri-lo, também possui belíssima propaganda com 

um urso polar durante os feriados de final de ano. Portanto, adquiri-lo é um prazer. No 

romance Macabéa consulta um médico e este a diagnostica com subnutrição, obviamente, 

para quem se alimentava, prioritariamente, de cachorro-quente e Coca-Cola. Assim, o capítulo 

com o nome desse produto é o que fala do desejo e da dificuldade ou mesmo impossibilidade 

de realizá-lo. E os desejos vão dos fundamentais à vida, como alimentação saudável e 

balanceada até aqueles que são alimento para o espírito e que tornam essa vida agreste, 

debaixo do sol, mais prazerosa e confortável. Para Candido (2013, p.171): “Hoje não se 

afirma com a mesma tranquilidade do meu tempo de menino que haver pobres é a vontade de 
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Deus, que eles não têm as mesmas necessidades dos abastados, que os empregados 

domésticos não precisam descansar, que só morre de fome quem for vadio”. Enumerando os 

desejos que são escritos e aqueles que o leitor consegue entender que existem são: desejo de 

pagar as contas para poder estar no mundo; desejo de comer melhor e com mais fartura; 

desejo de ser estrela; desejo de ser um escritor consagrado e que recebe por isso; desejo de 

consumir o que se encontra nas vitrines; cinema; unhas pintadas; batom; status da escrita; o 

desejo pelo livro da colega em Clarice, desejo pela escrita como terapia, como profissão e 

como sustento; um mercador literário mais justo; desejo em ser lido; desejo por uma casa na 

qual pudesse ficar em silêncio.  

 O tema é o olhar, mas o olhar enxerga corpos e conclui que muitos corpos, com suas 

vidas são desperdiçados, pode-se ver isso no capítulo 3, pois a morte da protagonista é triste 

para o leitor, tal como é triste a forma como se está deixando que pessoas morram em função 

da Covid-19. São vidas desperdiçadas, mas que importam e muito! Aponta-se como 

desperdiçar o corpo: o desmazelo, os amores roubados e o próprio suicídio e, muitas vezes, o 

grande responsável por tal desperdício é a miséria. Além de que, não foi só na ditadura o 

desperdício dos corpos humanos, mas as violações aos direitos constitucionais ocorrem até os 

dias de hoje: vida, liberdade, igualdade, segurança, honra, propriedade, saúde, educação, 

trabalho e lazer.  

 Ainda se vive sobre os princípios da escravidão, ainda existem senhores do mato na 

figura do policial que mata e persegue o negro, isto regulamentado por uma estigmatização do 

cidadão de segunda classe. A violência legalizada em quebrar os corpos. Criou-se toda uma 

estrutura em segregar o mais vulnerável e tratá-lo como pária, um verdadeiro genocídio de 

classe. Os mais vulneráveis buscam uma figura mítica para salvação, pois não encontram em 

si mesmo, uma espécie de reconhecimento daqueles que são invisíveis. O pior é que esse líder 

que buscam parece ser capaz de romper toda ordem, para manter o já instituído há séculos: 

cidadão de segunda classe com muito dever e pouquíssimos direitos. O esvaziamento das 

vidas aos poucos vai se dando pela invisibilidade, pela insensibilidade e, por último, o 

descarte. E esses escolhem o bufão, o palhaço que não intervirá, somente, chocará! A 

pedagogia do oprimido não está terminada, mas tem acontecido, muitas vezes pela 

democratização do acesso aos meios acadêmicos. 

 Clarice constrói uma personagem com sede de conhecimento e também sede de amor, 

por isso, no capítulo 4, inicia-se o relacionamento amoroso de Macabéa. O corpo humano 

precisa de trocas. O corpo do outro ajuda ou despedaça. Olímpico e Macabéa se juntam não 

por alguma atração sexual, mas, nas páginas do romance, há uma espécie de acordo tácito 
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entre a datilógrafa e o operário. Um relacionamento que não ocorre nos moldes que a cultura 

prega: olhar, ser olhado, sorrir, receber sorrisos. Olímpico não é dócil, não tenta conquistar, 

ao contrário é ríspido e dono de um perfil, psicologicamente, violento, por meio de destratos e 

ofensas pessoais. E Clarice escreve com maestria uma violência silenciosa que não tinha nem 

nome de violência para 1977. Era mais ou menos como se aceitava o convívio com a figura 

masculina, mas não era certo e a escritora apontava a falha.  

 Tal violência do corpo que recai muito sobre a mulher, o negro e o pobre, sempre 

desdobrou em outras violências contra espaços geográficos e o capítulo 5 aponta para dois 

destes: o nordestino e o judeu. Os nordestinos sempre foram tratados de forma estigmatizada, 

sinônimos de rudes, com dificuldade em entender o mundo como foi construído, cabra 

machos, entre outros, viviam em comunidades excluindo a figura antagônica que é o governo. 

Com relação ao povo judeu viveu um dos maiores genocídios da história moderna, um povo 

que durante muito tempo vagou por inúmeros desertos, sem lugar onde deitar a carcaça. A 

grande questão com respeito às vulnerabilidades é que, até hoje, muitos dos oprimidos quando 

vencem, passam a lutar ao lado do opressor, quando o que necessita acontecer é o levante 

popular dando basta a tanta injustiça. No subcapítulo trata-se da vulnerabilidade feminina e 

emocional, isto porque faz parte da composição humana ser emocional. Portanto a mulher tem 

sofrido mais, não por ser mais emotiva, porém pelos: machismos, imposição de uma cultura, 

liberdade em não ser tutelada, direito a um salário equitativo e ao trabalho, entre outras 

questões que tornam a vida feminina mais sujeita a tristezas. No próximo subcapítulo é 

tratado a vulnerabilidade financeira e seu oposto, nesse sentido, ser estrela, isso porque 

Clarice, na primeira camada visível, como em um romance de cordel, conta a história de uma 

nordestina que é vulnerável, mais do que tudo por uma questão financeira, mesmo que antes 

disso tivesse sido vulnerável ao destrato familiar. Entretanto, em uma camada mais profunda, 

a escritora vai, paulatinamente, empoderando a sua nordestina ao mesmo tempo que faz o 

mesmo com a escrita: torna-as estrelas desvalorizadas pelo mundo, valorizadas na escrita e na 

humanidade. 

 O último capítulo trará a força no discurso feminino escrito e trabalhado 

propositalmente para deixar claro essa assertiva. É só observar que a autora costuma repetir 

muito em seus escritos. Será visto que há um poder hipnótico, linguisticamente falando, 

veiculado a repetição de falas, o senso comum pode observar isso nas novelas nacionais, 

sempre uma repetição torna-se popular, um jargão. Existe também uma pluralização de 

sentidos, ao repetir trechos e ao transformá-los em sentidos diversos, isso é observado diante 

de muitas releituras. Nesse sentido, a linguagem em si já é potente, tanto a falada quanto a 
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escrita. Esse poder da escrita atrelava-se à escrita de si que é o subcapítulo que traz a 

impossibilidade e indizibilidade de uma escrita feminina que, na verdade, vem acontecendo o 

tempo todo, mesmo que não queiram! Na realidade, uma escrita quase autobiográfica que se 

projeta para um mundo que precisa ouvi-la, pois diz mais do que sua história pessoal, para 

finalizar com a escrita do mundo, e seu alcance e narrativas, por meio de ironias do fazer 

escritural. Uma brincadeira com a representação e o mimético, tudo em, apenas, oitenta e sete 

páginas que são capazes de render incontáveis críticas por inúmeras perspectivas e que aqui é 

tratado sobre a perspectiva da vulnerabilidade social, mas com força no discurso feminino 

escrito. 

 Por fim, é preciso pontuar alguns detalhes técnicos, nesse sentido, optou-se por 

conservar todas as referências na grafia original da época na qual foram escritas, segundo 

preconiza as normas técnicas (2012). Outro fator a ser salientado é que não foi possível 

conseguir todos os textos, principalmente em função da pandemia, portanto alguns se 

encontram em pdf que não segue a página referida ao ano, ou seja, não possui página no livro, 

mas página no pdf.  
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1 UM BREVE OLHAR SOBRE CLARICE LISPECTOR 

 

 Contrariando o desejo de Clarice que em vida promoveu o próprio apagamento com 

relação a sua história pessoal, tentando que focassem, apenas, em seu texto. É preciso apontar 

um pouco da bibliografia da autora, somente como forma de situar a sua escrita no tempo e no 

espaço. Assim, seguindo os preceitos de Quinet (2004, p.17) sobre a importância e sentido do 

olhar que é: “fazer brilhar, fazer aparecer, mostrar, dar a conhecer o caminho, explicar” que se 

promove um breve olhar sobre a pessoa Clarice Lispector.  

 Os pais de Clarice, Mania e Pinkhas Lispector, moraram na província Ucrânia 

Ocidental da Podólia, parte do enorme império do czar. Um lugar que Moser (2011, p.29) 

chama de “encardido” em que viviam muitos dos judeus até a virada do século XIX para o 

XX. De oito mil habitantes, um terço era de judeus, antes da Primeira Guerra Mundial, sendo 

a maioria pobre, no qual faltava uma fatia de pão para alimentar os muitos filhos, com o 

agravante de precário saneamento básico.   

 Sua mãe vinha de uma família abastada. A irmã mais velha, Elisa, lembra de viver, 

segundo Moser (2011, p.38), “períodos de paz e prosperidade”. A mãe tinha herdado as jóias 

da família. Seu pai, Pinkhas, era ambicioso. Queria ser cientista ou matemático. Portanto, 

tinha grande apreço pelo conhecimento e sabia que por mais que, por um conceito familiar, 

tivesse profundo conhecimento da Torá, na prática, não era suficiente para o sustento da sua 

família. E tinha anseios por ganhar a vida, conhecer o mundo.  

 Depois da Primeira Grande Guerra, naquela região, começa uma série de ataques aos 

judeus nos campos e cidades da Ucrânia, chegando a ultrapassar os outros períodos da história 

por sua crueldade, impiedade e banho de sangue. Um bando invadia cidades, espalhando-se 

em grupos que entravam nas casas dos judeus para matá-los. As mulheres eram assassinadas 

depois de serem violadas de forma bestial. Esse grupo levava tudo o que podia ser 

transportado e destruía o que ficava, inclusive quebrando tudo à procura de dinheiro. Depois 

de um grupo sair, vinham outros até que tudo fosse levado, inclusive, as roupas eram tiradas 

dos mortos. Para os judeus que restavam, pedia-se ajuda à nova autoridade constituída que 

concordava em ajudar com a doação de botas e certa quantidade de carne para soldados. Só 

que pequenos grupos continuavam extorquindo, violando e matando. Como o lugar mudava 

de autoridade, todo o tempo, o grupo chamado de pogroms retornavam. Como resultado 

houve uma fuga em massa de gente despida e descalça, sem dinheiro e nem se importando 

com o clima gélido, na esperança de na próxima cidade conseguir proteção (MOSER, 2011, 

p.51).  
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 É nessa parte da história que o trauma surge e segundo Campos (2019, p. 9): “Seu 

processo de criação multifacetado - imbuído de vida, morte, dor e amor -, engrandece a 

análise de seus textos que se transformam em labirintos interpretativos”. Labirinto esse que 

representa a forma como o discurso foi construído na família de origem, um olhar velado, pois 

que não entende o ocorrido e que não é expresso por meio da fala. Moser (2011, p.54) revela 

que ao falar de sua história, Elisa, a filha mais velha, deixa uma lacuna nesse momento em 

sua trama pessoal. A irmã de Clarice conta que era preciso que a mãe agisse para salvar as 

filhas, mulheres e crianças que estavam refugiadas em sua casa. A mãe sai, cai aos pés de um 

miliciano implorando por auxílio, isso tudo sob o olhar atento da primogênita, depois conta 

que entre neblinas como um sonho viu homens correndo e entrando em um tiroteio, ficando o 

mundo deserto, em seguida por um tempo que ela sentia como interminável. A mãe volta para 

casa e não tendo como falar, procura uma cadeira repousando mansa e quieta sobre esta.  

 Mais tarde, Elisa vai escrever que foi o trauma dos pogroms que tornou sua mãe muito 

doente. Na memória da criança, o que consegue entender daquele dia é que até a mãe implorar 

ao soldado, Mania, era saudável, depois desse evento, lentamente, uma agonia horrível se 

apoderou dela, o que a levou a morrer jovem de uma incurável doença. Para Moser (2011, 

p.54) era esperado que, pela brutalidade do trauma, as filhas não conseguissem preencher as 

lacunas do discurso. A verdade que a família não conseguia verbalizar é que a mãe foi 

estuprada, contraindo sífilis, ficando sem tratamento, pois vivia em meio de uma guerra civil 

brutal. Com o agravante de que só vinte anos mais tarde o tratamento mais eficaz, a 

penicilina, se tornaria o remédio para a cura.  

 Na época do estupro, Mania já estava grávida de Clarisse. A autora conta que existia 

uma razão dela vir ao mundo, pois iria curar a mãe que estava muito doente e achava isso 

muito bonito. Moser (2011, p.57) explica que nessa época, havia a crença, que ter um filho 

curava a mulher de suas doenças. A filha mais nova então era o amor e a esperança de uma 

vida melhor. Borelli (1981, p.11) traz a fala da autora: “Nasci de um choque entre não e sim. 

O que sou hoje são milhões de anos-luz. Eu, que já fui incandescente”. Entretanto, a caçula 

não curou a mãe e passou a sentir uma enorme carga de culpa em nome de uma missão que 

sentia que falhou. Sentia-se como tivesse desertado em uma guerra e nunca se perdoou por 

isso. Clarice, nas páginas de Borelli (1981, p.20) ainda diz: “Tenho medo de estar viva”.  

 Por outro ângulo, o que a autora não conseguiu enxergar, em vida, foi que, conforme 

Moser (2011, p.59) que filhos de mães sifilíticas nascidos vivos são infectados em cerca de 

70% das vezes, sendo que 12% morrem prematuramente. E mesmo no meio de uma região 

dominada pela guerra, ela nasceu com saúde, portanto, teve sorte! Nesse período da história, a 
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família Lispector estava em trânsito, ou seja, tentando fugir para os Estados Unidos ou Brasil 

e, por isso, estavam desnutridos, pois não havia comida. Eles conseguiram sobreviver porque 

a mãe escondeu com ela as jóias da família que serviram como moedas de troca pelo caminho. 

Foi um gesto desesperado de Mania, mas o que salvou a família e por isso admirável e 

corajoso.  

 Moser (2011, p.59) aponta que, possivelmente, Clarice nasceu em Tchechelnik, 

segundo a própria alegação da escritora. A família Lispector partiu dessa cidade em 3 de Abril 

de 1920 por causa da Páscoa. Campos (2019, p. 12) conta a respeito do nascimento:  

 
Haia Lispector nascera em 10 de dezembro de 1920, em 
Tchetchelnik, na Ucrânia, de onde partiu com apenas meses de 
idade para o Brasil, desembarcando com seus pais e duas irmãs 
em Maceió. Sua família, de origem judaica, fugia das guerras e 
perseguições que ocorriam naquele momento na Europa. Todos 
modificaram seus nomes ao chegarem a território brasileiro e 
fariam de tudo para seguirem suas vidas sem recordações dos 
infortúnios vividos. 
 

 Nessa cidade, segundo as pesquisas históricas de Moser (2011, p.63) e, nesse ano, 

foram saqueadas 500 moradias de camponeses da Europa. O comércio foi arrasado e, por isso, 

os campos estavam sem cultivo. Com a fome reinando, alastrou-se epidemias. Do total da 

população de 1920, no ano seguinte, menos da metade conseguiu estar viva.  

 Moser (2011, p.62) aponta a bravura de Mania. Esta, ao longo de um inverno, cujas 

temperaturas chegavam a 30º abaixo de zero, também porque o marido, atingido pela febre 

tifóide de uma sociedade sem saneamento básico, saía todo dia para trocar o patrimônio 

herdado da família por comida. Para uma pessoa saudável, na Ucrânia de 1920 isso seria 

extremamente desgastante. Portanto, para uma mulher com sífilis, não sendo considerado um 

milagre, é sinal de uma força muito grande. O país que fora celeiro da Europa, com um 

quantitativo de grãos que chegavam a 300 milhões de toneladas e agora passava fome (Moser, 

2011, p.63). No fim, quando nada mais tinha para comercializar, tirou dos pés os sapatos, 

envolveu-se em trapos e vendeu-os. A primogênita, conta em suas lembranças, que sua 

postura ainda continuava perfeita, mesmo sem calçados nos pés em uma temperatura gélida.  

 Viveram na fome, no frio e na doença e ainda assim, a família não morreu, conforme 

aponta Moser (2011, p.70). Quando Pinkhas se restabeleceu, tentaram uma nova fuga, Clarice 

ia amarrada ao peito da mãe e chegaram a uma floresta. Continuavam noite adentro até 

localizarem uma aldeia abandonada e dormindo o resto do dia seguinte. Chegaram à noite ao 

Dniester, onde haviam botes para transportá-los ao outro lado do rio em que ficava a 

Romênia. 
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 Na Romênia, apesar de todos os dissabores, continuavam a ter sorte. Ficaram em 

algum albergue de refugiados e Mania tinha sido internada por algum grupo de assistência. 

Pinkhas encontrou um vizinho de sua cidade natal que tinha algum dinheiro e ofereceu 

empréstimo ao pai das meninas. Com esse dinheiro, o pai começou a vender sapatos para o 

mercado, como conta Moser (2011, p.76) e, como a mãe permanecia no hospital, eles a 

visitavam toda semana e levavam pão, uvas e maçãs, pois já tinham o que comer. Clarice era 

muito magra nessa época. Um pouco depois, o consulado russo concedeu-lhes o passaporte 

para o Brasil. Viagem difícil para alguém tão doente quanto a mãe, pois a travessia do 

Atlântico já era exasperante para alguém saudável. Desembarcaram em Maceió, no Nordeste.  

 Tinha mais de um ano quando veio ao Brasil, mas mentia dizendo que tinha dois 

meses. Moser (2011, p.80) conta que mudaram o nome de toda a família para nomes 

brasileiros, exceto a filha do meio que já o tinha, pois chamava-se Tania. Pinkhas mudou seu 

nome para Pedro e passou a viver como mascate. Trabalhava todo dia, ganhando uma 

ninharia. Não era o suficiente. Pobreza e doença aumentava a dor da família traumatizada, 

mas Clarice tinha, na memória, uma infância feliz, não percebia que a comida era escassa.  

 As brincadeiras de criança não eram só alegrias, pois o sentimento de uma mãe que 

estava paralisada numa cadeira de balanço, incapaz de se mover ou de falar, morrendo 

lentamente em um país estrangeiro, sempre estiveram em suas lembranças. Borelli (1981, 

p.27) deixa claro tal sentimento nas palavras da autora: “Tomo cuidado para não dar curto-

circuito”. A alegria ajudava a esconder a dor. Mania morreu aos 42 anos, em 1930. Campos 

(2019, p. 12-13) diz que:  

 

Mudou-se para Recife onde permaneceu durante toda sua 
infância. Ficou órfã precocemente. Sua mãe, Mania Lispector, 
faleceu quando Haia, já nesta ocasião Clarice, ainda tinha dez 
anos [sic] de idade, em decorrência de uma doença progressiva 
que comprometera seus movimentos e fora adquirida durante a 
guerra. A menina acompanhou todo o sofrimento silencioso de 
sua mãe, que, tinha, no nascimento da caçula, a crença de uma 
cura que nunca aconteceu. 

 

 Clarice Lispector carregou durante toda a sua vida esse olhar doído, aterrorizado em 

ver uma mãe doente, em seguida, morta e que nem a sua imaginação, na qual se refugiava, 

pôde ajudá-la. Para Quinet (2004, p.28): “O olhar continuará a ser empregado como uma 

metáfora do saber”. Esse saber que na verdade trouxe a culpa e com ela a dor. Campos (2019, 

p.13) infere que:  
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Toda a expectativa em relação à salvação da mãe marcou 
profundamente a existência da menina que, por diversas vezes 
durante toda vida, exteriorizou seu pesar quanto ao insucesso 
em sua ingênita tarefa. Na infância, inventava histórias em que 
sua mãe recuperava-se repentinamente. 
 

 Uma culpa que desenvolveu um comportamento na vida de Clarice, inventar para 

alcançar a redenção. E como a redenção nunca chegou, ficava em seu lugar a angústia, as 

perguntas sem respostas. Borelli (1981, p.36) traz as palavras da autora: “Eu finjo que existe 

‘Deus’ para agüentar o inexplicável através do inexplicável1”. Sem nunca entender o 

inexplicável, a vida continuou mesmo assim, e, quando Clarice tinha quinze anos de idade, 

seu pai muda-se, pela última vez, indo para o Rio de Janeiro. Era a época do auge da 

reputação desse Estado brasileiro. Lá fora, pensava-se que o Brasil era o Rio de Janeiro e este 

era o Carnaval. Contudo, não foi no Rio que a escrita surgiu, para Borelli (1981, p.65-66):  

 
Antes de ler e escrever, ela já fabulava. A vocação de escrever 
aconteceu na infância; desde sete anos, não parou: penetrar nas 
entranhas da língua era seu único poder. Teria histórias que não 
acabavam mais e, depois que aprendeu a ler, não havia livros 
que não devorasse.  
 

 Clarice dava um jeito e ia publicando suas histórias e sua irmã Elisa também a seguiu 

no quesito escrita. A irmã mais velha conseguiu um emprego público e pôde ajudar no 

sustento da família. Porém, em agosto de 1940, morre seu pai, vítima de um problema na 

vesícula biliar, aos 55 anos de idade. Borelli (1981, p.50) traz palavras de Clarice sobre a 

morte: “Deus criou a morte e depois nunca mais pôde consertá-la ou aboli-la: é por isso que a 

morte é”. Tania, já casada, insistiu que as irmãs morassem com ela e o esposo. A irmã caçula 

tinha passado para Direito e ficava no quarto de empregada, estudando, por ser pequena a casa 

da irmã. Logo depois já começava em seu primeiro trabalho formal como jornalista. 

Nessa época, no Rio de Janeiro, poucas brasileiras, exceto as colunistas sociais 

escreviam para jornais, dentre essas Cecília Meireles, durante os anos 30, e, durante os 40, 

Rachel de Queiroz, trabalhando em O cruzeiro. Trabalhava, então, em um ambiente 

dominado por homens e que se constrangia com os palavrões perto de uma mulher. Sociedade 

ainda dominada por séculos de machismos que Beauvoir (1970, p.75) aponta seu início com: 

“o aparecimento da família patriarcal baseada na propriedade privada. Nessa família a mulher 

é oprimida. O homem, reinando soberanamente [...]”.  

 
1 Foi mantida a grafia da publicação. 



21 

 

A vida social era intensa e ela apaixona-se pela primeira vez e foi por um escritor 

homossexual. No começo achou que poderia “curá-lo”, nos moldes para a época, mas com o 

tempo amadureceu e viu que não era possível2. Borelli (1981, p.13) conta que: “Nunca saía 

sem estar maquilada e trajada às vezes com algum requinte: turbante, xale, vários colares e 

grandes brincos”. Em 1941, com seu primeiro amor frustrado, perda do pai, pressões da 

universidade e do trabalho, foi hospitalizada com depressão. Em março de 1942, começa a 

escrever seu primeiro romance, ainda trabalhando no jornal e estudando na faculdade, um ano 

depois é lançado e tido como imenso sucesso. Nessa época, namorava com um colega de 

faculdade que a idolatrava. Ele tornou-se diplomata, ela escritora, eles casaram-se. Não 

demorou muito para que ele precisasse viajar a trabalho e a levasse pelo mundo. Desse modo, 

para Campos (2019, p. 9):  

 
A infância conturbada, os amores incorrespondidos, a presença 
íntima da morte e da enfermidade, as experiências pessoais 
trágicas, a saudade do Brasil, a profusão cultural resultante de 
muitos anos de residência em países distintos marcam os textos 
de Clarice, bem como particularizam sua habilidade de escrita e 
elaboração de cada trabalho. 
 

 Apesar de ser uma escritora de sucesso, Clarice tinha dificuldades em publicar seus 

romances. Isso causava ansiedade na autora. Borelli (1981, p.12): “Que esforço eu faço para 

ser eu mesma. Luto contra uma maré de mim”. Entretanto, mesmo com todas as dificuldades 

e, por vezes, romances ficaram anos presos entre editoras, no final, ela sempre conseguiu 

publicar sua palavra escrita. 

 Como esposa de diplomata, suas reclamações eram muitas por estar fora do Brasil. 

Para Borelli (1981, p.11): “Ela possuía a dignidade do silêncio. Seu porte altivo era todo 

contido e movia-se pouco. Quando o fazia, era como se estivesse procurando uma direção a 

seguir; então, encaminhava-se diretamente, sem desvios, ao seu objetivo”. Diante de tanta 

solidão e crises de depressão, Clarice estava sempre envolvida em terapias e fazia uso de 

medicações. A própria escrita era uma terapia, mas que, paradoxalmente, também a 

extenuava.  Campos (2019, p. 9) diz:  

 
Para a autora, o ato de escrever suplantava o texto em si. 
Algumas vezes, considerava tarefa difícil a de criar e 
necessitava de inúmeras páginas para a exposição de 

 
2 É importante observar que segundo Moser (2011) Lúcio Cardoso tornou-se um amigo e eles possuíam uma 
troca de correspondência imensa. Ou seja, não existe um olhar sobre o fato de a autora não ter sido 
correspondida como traumático. Foi um acontecimento natural para idade e para época que trouxe um grande 
presente: a amizade! 
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determinadas colocações. Por isso, talvez, seus romances 
tenham se tornado o ápice de sua expressividade e 
exteriorização [...] 
 

 Em 10 de Setembro de 1948 nasce seu primeiro filho Pedro, batizado em homenagem 

ao avô. Um menino muito inteligente e sensível, mais tarde seria diagnosticado com 

esquizofrenia. O segundo filho veio em 10 de Fevereiro de 1953 e chamou-se Paulo Gurgel 

Valente, nasceu nos Estados Unidos da América do Norte. Com a vinda dos filhos, ela não se 

trancava mais no quarto para escrever. Escrevia perto deles e dava toda a atenção que 

solicitavam.  

 Segundo Moser (2011, p.407) a escritora cansou-se dessa rotina diplomática e ficava 

muito ansiosa em voltar ao Brasil. Borelli (1981, p.27) diz que: “Abominava a rotina e os 

afazeres domésticos causavam-lhe tédio”. Até o momento que toma a posição de deixar o 

marido e foi penoso voltar ao Brasil, sozinha, com duas crianças. Saiu do Brasil, 

praticamente, terminando a adolescência, voltava uma mulher de meia-idade, em 1959. Nessa 

época, o país se encontrava em uma de suas melhores fases.  

 Moser (2011, p.412) conta que tudo era novo e por isso a síndrome de vira-lata do 

povo, aparentemente, tinha sido superada. Havia Tom Jobim e João Gilberto com a bossa 

nova; havia o Cinema Novo. Vivia-se uma fase social com filmes com Rio, 40 graus de 

1955. A Capital do Brasil estava para mudar para Brasília e, em 1958, o Brasil ganha a Copa 

do Mundo. Contudo, sem o marido, apesar de receber uma quantia dele para criação dos 

filhos, sua renda caiu e voltou a trabalhar em jornais como escritora. O ex-marido pagava 

pensão para seus filhos, mas isso não deixou a escritora em paz, o medo da falta de dinheiro 

pesava sobre ela. Woolf (1991, p.48) já dizia: “[...] é impressionante a mudança de ânimo que 

uma renda fixa promove”. Trabalhava muito para pagar as contas. Há que se observar que um 

percentual significativo das pessoas que vivem da arte sentem-se preocupadas com o dinheiro 

para o próprio sustento.  

 Comprou um apartamento no Leme, e passou a morar aí, durante toda sua vida. Por 

causa dos barbitúricos e do cigarro, houve um incêndio em sua residência, no qual foi salva 

pelo filho caçula que pediu ajuda ao vizinho. Foi para o hospital com risco de vida e 

queimaduras pelo corpo, uma mão bastante afetada pelo fogo. Sendo vaidosa, o fato a deixou 

envergonhada, fazendo com que escondesse a mão quando podia. Borelli (1981, p.12) 

explica: “No trabalho ágil e decidida, parecia procurar suprir as deficiências da outra, dura, 

com gestos mal controlados, de dedos queimados, retorcidos, com profundas cicatrizes”. Aos 

46 anos de idade, a juventude começava a abandoná-la e ela sofria também por isso.  
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 Clarice participou de movimentos contra a censura, perto da vigência da fase mais 

obscura da ditadura. Borelli (1981, p.14-15): “Sempre tentou de alguma maneira solidarizar-

se e compreender o sofrimento do outro, coisa que acontecia na medida da necessidade de 

quem a recebia. O problema social a angustiava”. Entre trabalho e o cuidado de filhos, sua 

tristeza piorava e ela passou a telefonar de madrugadas para os amigos, sua carência tornava-

se extenuante.  

 Depois da separação, levou muito tempo para que seu ex decidisse construir um novo 

lar. E Moser (2011, p.428) conta que quando o fez, a esposa nutriu, por muitos anos, ciúmes 

da primeira mulher. Isso seria resolvido, no futuro, porque outra situação pesada atingiu a 

vida de Clarice: seu filho mais velho, Pedro, foi diagnosticado com esquizofrenia. Portanto, 

mais à frente, ele passaria aos cuidados da madrasta, que acabou sendo a pessoa indicada para 

uma ajuda eficaz, tirando o peso da responsabilidade de sobre os ombros de Lispector. Apesar 

de que Borelli (1981, p.14) aponta: “Contra a noção de mito, de intelectual, coloco aqui a 

minha visão dela: era uma dona-de-casa que escrevia romances e contos”. Ou seja, foi 

considerada boa mãe, boa esposa e boa dona de casa, porém a angústia que carregou, durante 

toda a vida, piorava ao ver a doença de seu filho. 

 Clarice Lispector casou-se ainda na adolescência e bem menina viveu parte de sua 

vida em outros países, acompanhando o marido diplomata. Já tinha tido sua primeira crise de 

depressão quando estava, ainda, na Faculdade de Direito. Com a vida financeira estruturada, 

por ser casada com um diplomata, a autora passou por vários terapeutas e tomava uma 

quantidade enorme de medicações para suas fadigas, insônias e inquietações. Usava muitos 

sedativos para inquietação, fadiga, dor de cabeça, insônia (Moser, 2011, p.321 e 355). O 

sofrimento da escritora não era pouco, Moser (2011) deixa claro que a família Lispector teve 

muita sorte, foi uma das poucas que conseguiu deixar a Ucrânia, deixar a fome para trás e 

porque não dizer deixar, também, os traumas. Mesmo assim, não é possível mensurar a dor do 

outro, cada um sabe o porquê e onde se encontra a própria dor. Menosprezar a dor alheia é 

perverso. O que a autora pôde fazer por si mesmo, já que a entrada e saída dela das terapias 

não tinham sido de muita ajuda, foi sublimar seus sintomas por meio da escrita. Em outras 

palavras, Lispector criou sua própria linguagem na escrita. Helena (2016, p.261) diz que:  

 
A linguagem da autora é clandestina. Uma linguagem que tem 
parte com o demo (como o redemoinho de Riobaldo, em 
Grande sertão: veredas), que é parente da cigana oblíqua e 
dissimulada, na verdade mais próxima do “bruxo do Cosme 
Velho” do que da personagem Capitu, em Dom Casmurro. 
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Lispector usou a expressão clandestina no título de uma de suas 
coletâneas de contos: Felicidade clandestina, de 1971. 
 

 A vida de Clarice Lispector ficou presa naquele primeiro olhar da mãe inválida sobre a 

filha, um olhar que a criança entendeu como acusador, mas que por não passar pelo discurso, 

não se pode afirmar tal percepção. A criança não queria olhar a mãe definhando e tentava 

magicamente curá-la, no entanto, queria ser olhada como a que pudesse tê-la salvo. Para 

Quinet (2004, p.21): “O alto valor da luz reside em sua função de ligação entre a sensação do 

ver e a propriedade do visto”. A escritora passa toda a sua vida gostando de ser vista como 

uma profissional da escrita, porém também tinha medo desse olhar e se escondia, Moser 

(2011, p.13 e 85) aponta bem a quantidade de mentiras que contava a respeito de si, para 

desviar o olhar do público, queria que este olhar fosse dirigido somente para sua obra. 

 A escritora em sua sede de conhecimento buscou, também, no misticismo suas 

respostas. Quinet (2004, p.21) faz uma analogia sobre o conhecimento dizendo que: “Platão 

dá um lugar privilegiado à visão quando se trata do conhecimento [...]. Há três passagens na 

República onde encontramos a relação entre o ver e o saber: a passagem do Sol, a passagem 

da linha seccionada e a passagem da caverna”. Desse modo, leu bastante sobre a Torá e o 

cabalismo, visitava cartomantes, meios mágicos que a pudessem livrar da angústia. Sua dor 

era tanta que já na segunda metade da sua vida exauria os amigos e até mesmo o psiquiatra. 

Para diminuir tamanha ânsia, nem os remédios ajudavam, somente a escrita e, por vezes, nem 

esta. Por tal imersão no ocultismo e na palavra escrita, como forma de liberar os demônios, 

ela disse que poderia escolher o modo como iria morrer e, para Moser (2011, p.647) o meio 

foi “macabramente apropriado”. Sua penúltima personagem teria os ovários secos e foi essa a 

causa da morte da artista, um câncer de ovário, incurável, detectado nos seus dias finais. Sua 

última personagem, como ela mesma disse, uma enfermeira a matou, pois não deixou a 

pacienta vagar pelo hospital à procura de um meio de anotar suas ideias, para mais um 

romance que não pôde concluir. 

 No último ano de sua existência, conseguiu finalizar mais um livro, A hora da 

estrela, que tal como os outros também trazia muito de si mesma. Mesmo não querendo ser 

vista, escondia-se e revelava-se nas obras. Havia um brilho na autora. Pode-se considerar Um 

sopro de vida como um romance que ela não conseguiu termina-lo. Toda uma angústia que a 

consumiu, durante meio século e, ainda, o pavor em estar viva, foram reelaborados por um 

discurso que a revelava, por meio da criação de um narrador que era real, mas também 

inventado, isso em A hora da estrela. O livro começa com a dedicatória desse autor que é um 

homem, e que, na verdade, é ela mesma e, cabalisticamente, treze títulos que muito falam dela 
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mesma e do seu momento atual, cujo último título é “Saída Discreta pela Porta dos Fundos”, 

todo um prenúncio do atual momento vivido e do que ainda iria ocorrer até o fim daquele ano, 

quase fim de uma década inteira. 

 

1.1 O Brasil na Década de 70 vis-à-vis com 2020. 

 

 Clarice nasceu em 1920, se formou em Direito, casou com Diplomata, viveu anos fora 

do país, teve filhos. Na década de 70, já estava há bastante tempo de volta e viu de perto um 

dos períodos mais sombrios da história do país. Coggiola (2001, p.113) conta que em: “1964: 

Em abril, as Forças Armadas brasileiras derrubam o governo de João Goulart, em operação 

que contou com o apoio logístico da marinha norte-americana”. Foram 21 anos de Ditadura 

Militar e Coggiola (2001, p.9) continua apontando que: “As consequências desse período são 

sentidas até hoje, não se tratando de algo superado”. Por mais que se aponte Clarice como 

uma escritora focada, somente, no viés psicológico, é necessário observar que sua posição 

parecia despolitizada, mas ao olhar mais minuciosamente para sua escrita pode-se, enxergar 

sim uma luta política em relação aos oprimidos. Moser (2011, p.499) aponta sua participação 

nos protestos durante a década de 70. Além disso, é preciso realçar que para Coggiola (2001, 

p.10): “Algo semelhante aconteceu com o holocausto judeu durante a Segunda Guerra 

Mundial”, seria natural refletir que a autora sentia na pele esses momentos sombrios. 

 Em 2019, chega ao poder um grupo que enaltece a Ditadura, tratando-a como 

revolução necessária, principalmente, no que tangia ao aspecto econômico. Para Mendonça & 

Fontes (1988, p.21): “O golpe de 64, sob o ponto de vista estritamente econômico, não 

representou nenhuma mudança radical, sendo responsável pelo aprimoramento e 

consolidação do modelo implantado desde 1955”. Tal assertiva torna patente aquilo que 

Souza (2017) passa a chamar de Elite do Atraso e Mendonça & Fontes (1988, p.21) explicam 

o motivo, pois: “Dentro deste quadro, o favorecimento da grande empresa era o seu objetivo. 

O arrocho salarial, sua estratégia. O combate à inflação, sua justificativa legitimadora. O 

‘milagre’ econômico veio a ser seu resultado”. Portanto, na década de 70 e neste começo de 

novo milênio, pessoas ainda crêem nesse falso milagre econômico que só manteve o status 

quo de uma classe desde sempre privilegiada. Segundo Ribeiro (2006, p.22): “O povo-massa, 

sofrido e perplexo vê a ordem social como um sistema sagrado que privilegia uma minoria 

contemplada por Deus, à qual tudo é consentido e concedido”.Em 2020, ano do centenário de 

nascimento de Clarice Lispector, pode-se afirmar que uma parte considerável do povo não só 
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consentiu e concedeu como fez campanha para que fosse restaurada tal ordem, mexida pelo 

partido anterior. 

Mendonça & Fontes (1988, p.21) apontam que: “O período compreendido entre 1962-

67 caracterizou-se pela recessão da economia brasileira. Entre uma e outra data, situa-se o 

golpe, que, como vimos, visava empreender uma ação ‘profilática’ [...]”. Enquanto, no Brasil, 

forças conservadoras atuavam tentando deter aquilo que em escala global foi uma época de 

vanguarda. Hobsbawm (1995, p.316) aponta esse momento histórico:  

 
A crise da família estava relacionada com mudanças bastante dramáticas nos 
padrões públicos que governam a conduta sexual, a parceria e a procriação. 
Eram tanto oficiais quanto não oficiais, e a grande mudança em ambas está 
datada, coincidindo com as décadas de 1960 e 1970. 

 
Ainda que Mendonça & Fontes (1988, p.21) apontem para: “a ‘nobre’ tarefa que se 

colocou para o primeiro governo militar foi, de imediato, o saneamento da economia, assolada 

por altas taxas de inflação”, há de se constatar que a repressão às artes, universidades e 

leituras dessa época corroboram um grande perfil conservador nos costumes, assim como para 

a manutenção do que Jessé Souza (2017) chama de elite do atraso. Hobsbawm (1995, p.126) 

deixa claro que: “Os conservadores tradicionais em geral simpatizavam com os demagogos do 

fascismo e dispunham-se a aliar-se a eles contra o inimigo maior”. E isso repete-se na 

segunda década do  novo século. A violência do conservadorismo da Ditadura é pontuada por 

Teles & Safatle (2010, p.11): “Quando era conveniente, as regras eleitorais eram modificadas, 

os livros apreendidos, as músicas censuradas, alguém desaparecia. Em suma, a lei era 

suspensa”. Estabelecendo um contraponto entre uma política antiga e uma “atual”, Souza 

(2017) escreve que a atual crise é uma crise de ideias, nesse caso, velhas ideias sobre a 

corrupção na política como o maior problema. Souza (2017) questiona a veracidade dessa 

visão de mundo, embora, reconhecendo que para cada mentira e fraude, há um resquício de 

verdade. Enquanto a mentira se perpetua Ribeiro (2006, p.17) pontua sobre o povo brasileiro: 

“[...] inverossímel alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo sacrificado, que alenta 

e comove a todos os brasileiros”. Obviamente, essa inverossímil alegria é espécie de defesa, 

cada travesseiro de cada cidadão sabe as confissões feitas ao cair da noite. O raciocínio se 

corrobora quando Souza (2017) esclarece uma interpretação dominante da realidade que 

construiu um país, por meio de uma mídia suja, com uma sistemática distorção do real.  

 Essa distorção do real, seguramente manipulada pela atratividade que as cores de uma 

TV proporcionam, chegou a ser chamada de milagre econômico. Tal suposto milagre ocorreu 

segundo Habert (1992, p.12) porque:  
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Na esteira do processo, expandiam-se as cidades, o mercado interno, a 
construção civil, as estradas e hidrelétricas, as operações nas Bolsas de 
Valores. Uma febre consumista parecia ter tomado conta das classes médias: 
compravam o ‘carro do ano’ financiado em 36 meses; apartamentos ‘estilo 
mediterrâneo ou barroco’ financiados pelo BNH (Banco Nacional de 
Habitação); o último aparelho do som ‘três e um’; a recentíssima TV a cores 
e as ilusões da última “novela das oito”. 

 

A televisão, o marketing e o capitalismo serviram como brasa para atear fogo no 

desejo de cada indivíduo, nas linhas de A Hora da estrela, Lispector aponta bem o desejo em 

ser a estrela, a protagonista, mas isso será visto nos próximos capítulos. Socialmente, quando 

nem todo cidadão pode pagar pelo carro do ano, este paga à fúria capitalista desejando chegar 

nesse lugar e corroborando a elite do atraso que não permite que o cidadão comum alcance tal 

espaço. E o destituído economicamente pagou e paga em 2020 muito caro pela compra dessa 

mercadoria. Habert (1992, p.12) diz:  

 
Ao final de cada balanço econômico, o governo e a burguesia 
parabenizavam-se pelos números, pelo ‘clima de calma e ‘tranqüilidade’ que 
diziam existir no País e, é claro, pelas altíssimas taxas de lucros obtidos. No 
País dos recordes estatísticos, outros números desnudavam a face do 
‘milagre’ para a imensa massa de trabalhadores da cidade e do campo. Mais 
da metade dos assalariados recebiam menos de um salário mínimo. 
 

Diante desses fatos, fica a pergunta de Ribeiro (2006, p.12): “Por que, mais uma vez, a 

classe dominante nos vencia?” Porque tantas Macabéas, ainda, estão longe de seus sonhos? 

Souza (2017) formula uma ideia interessante sobre essa antiga questão que remete ao tempo 

imperial e que se desdobra em 2020. O teórico citado acredita que o problema se deve ao 

racismo e este não está atrelado, somente à cor da pele ou à região em que se vive, mas em 

uma separação ontológica de seres humanos ditos como de primeira classe e aqueles de 

segunda. Portanto, ainda segundo sua visão, a propagada ideia de que os políticos estariam 

intimamente ligados à corrupção do Estado, não havendo menção ao capital financeiro, aos 

bancos, etc. enquanto a população é sugada quanto aos seus direitos e, também, no que tange 

às riquezas nacionais, seria uma falácia para encobrir os privilégios de uma elite do atraso. 

Em um primeiro momento é difícil, para o brasileiro, desconstruir a noção de que é, 

exclusivamente, a política corrupta que tem falido o Estado, pois Coggiola (2001, p.11) 

afirma sobre 70 que há: “[...] dissolução das instituições representativas, falência ou crise 

aguda dos regimes e partidos políticos tradicionais, militarização da vida política e social em 

geral”. Entretanto, ampliando o raciocínio ao fazer a pergunta de quem financia essa contínua 

falência institucional, chega-se a conclusão, por meio da leitura de Coggiola (2001, p.11) que: 
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“A tensão internacional – Estados Unidos versus URSS, ou ‘comunismo versus mundo livre’ 

– forneceria justamente o álibi ideológico para os golpes militares, que afirmaram com 

unanimidade ser a democracia ‘incapaz de conter o comunismo’”. Ou seja, inventou-se e 

inventa-se inimigos, para encobrir o verdadeiro vampiro da política nacional. Isso desvendado 

pelo texto de Souza (2017) o qual afirma que toda uma construção midiática convenceu o 

povo de sua inferioridade não só intelectual, mas também moral e, novamente, se têm pago 

esse preço desde o passado colonial.  

Sabendo que a República, no Brasil, foi instituída a partir de um golpe militar, volta-se 

a mais uma pergunta de Ribeiro (2006, p.13): “[...] por que o Brasil ainda não deu certo?” E 

responde-se com Souza (2017) que fala que o racismo, inclusive o culturalismo em sua 

vertente racista que habita o mundo inteiro tem como arma escravizar o espírito do oprimido, 

não somente o corpo, ao colonizar espírito e ideias, tem-se o princípio da colonização do 

bolso e seu corpo. No entanto, ainda que em 2020 existam mentes servindo à elite do atraso, 

nem todo corpo continua dócil. Segundo Foucault (2008, p.71): “Ora, o que os intelectuais 

descobriram recentemente é que as massas não necessitam deles para saber; elas sabem 

perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles”. A reviravolta é que parte das massas 

ainda depende dos intelectuais para serem pensados, porém, já existe outro tanto que já 

entendeu que se pensa sozinha e estes se encontram na luta e a leitura de Foucault (2008, 

p.17) pode corroborar a assertiva: “Luta conta o poder, luta para fazê-lo aparecer e feri-lo 

onde ele é mais invisível e mais insidioso”. E onde ele é mais invisível e insidioso? Vejamos, 

durante a ditadura segundo Habert (1992, p.17): “Em pleno ‘milagre econômico’ (1972), 

52,5% dos assalariados recebiam menos de um salário mínimo, piorando a situação nos anos 

seguintes”. E hoje? Souza (2017) averigua acontecer quando empresas e empresários 

nacionais aparecem, durante a operação Lava Jato, chantageando politicamente empresas em 

delações que criminalizam tanto a esquerda quanto políticos que não cumprem a agenda dos 

órgãos de controle que atendem a interesses geopolíticos norte-americanos, mesmo que 

inconscientemente, para que o país permaneça exportador de matéria-prima. Como dizia 

Foucault (2008, p.71) tão sabiamente: “Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, 

invalida esse discurso e esse saber”, isto é, invalidando sempre a voz popular. A Ditadura 

Militar é porta-voz de um discurso que impede que o poder, algum dia, venha a circular na 

camada mais subserviente da população.  Segundo Coggiola (2001, p.16): 

 

[...] os setores mais reacionários dos partidos e instituições brasileiras 
(incluída a Igreja Católica, que já tinha cumprido um papel decisivo no golpe 
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militar argentino de 1955, assim como no boliviano de 1964) foram 
acionados em 1964 a fim de deter o processo de mobilização política”,  

 

Ainda conforme Coggiola (2001, p.16) continua sua fala para explicar a brutalidade 

deste poder:  

Se a conspiração civil-militar de 31 de março de 1964 significou o fim do 
governo constitucional de João Goulart, o Ato Institucional decretou a morte 
do regime baseado na Constituição de 1946, na harmonia e independência 
dos Poderes, na inviolabilidade do mandato parlamentar.  

 

Teles & Safatle (2010, p.10) falam sobre o poderio da repressão ditatorial: “então 

começamos a ver, de maneira um pouco mais clara, o que significa exatamente ‘violência’”. 

Coggiola (2001, p.17) descreve como se deu em seu início:  

 
[...] foi criado o SNI (Serviço Nacional de Informação), como objetivo de 
levar adiante os ‘princípios’ da Doutrina de Segurança Nacional, que 
apontava como primordial identificar e combater o ‘inimigo interno. 
[...] 
A 27 de Outubro de 1965 foi imposto o Ato Institucional número 2, que 
previa a ampliação dos poderes presidenciais e atribuição de competência à 
Justiça Militar para julgar civis acusados de cometerem crimes contra a 
segurança nacional, assim como a extinção dos partidos políticos e a 
autorização para a organização de apenas dois partidos, a Arena (Aliança 
Renovadora Nacional, que seria o partido oficialista) e o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro). Em 5 de fevereiro de 1966, o governo militar fez 
baixar o Ato Institucional número 3. Visando a ampliar o caráter ditatorial 
do regime, foram adotadas as seguintes premissas: (a) eleições indiretas para 
governadores e vice-governadores de Estado nas assembléias legislativas, 
com maioria absoluta, em votação pública e nominal; (b) nomeação dos 
prefeitos das capitais pelos governadores.  

 

 Ao chegar no Ato Institucional número 5 (AI5) e durante, segundo Coggiola (2001, 

p.49): “A segunda metade da década de 1970 seria a etapa mais sombria da história da 

América do Sul”. Isto porque para Coggiola (2001, p.35):  

 
As ‘novas’ ditaduras militares surgidas na década de 1970, inclusive quando 
eram só a reformulação de ditaduras já existentes (como nos casos de Peru e 
Brasil), não se distinguiram apenas por um grau muito maior de brutalidade 
contra seus opositores do que as precedentes. Elas também correspondiam a 
uma situação histórica nova, tanto no plano interno como no plano 
internacional.  
 

Ainda Coggiola (2001, p.35) afirma que: “[...] as ditaduras da década de 1970 

possuíam um caráter evidentemente contra-revolucionário”. Um dos bárbaros resultados da 

força de sua violência foi, de acordo com Coggiola (2001, p.46) em: “[...] 1975, porém, era 

assassinado nas dependências do DOI-CODI o jornalista Vladimir Herzog, detido sem 
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nenhum tipo de acusação – a ditadura e seus aparelhos estavam de pé”. Habert (1992, p.17) 

diz que: “Milagre foi sobreviver”, tal fala não se ancora somente às mortes engendradas pelo 

Estado, mas pelo viés sócio-econômico. 

 Sempre foi interesse para a Elite do dinheiro escavar um poço de separação entre 

pobres e ricos e, para isso, criou-se, desde sempre, nas palavras de Souza (2017) uma classe 

de “sub-humanos”, começando na escravatura, passando pela Ditadura e culminando, 

atualmente, com os resultados das ações da Lava-Jato. Que forma mais eficaz de fazer valer a 

divisão entre uma população que importa e outra excluída? Mexendo no salário, obviamente e 

publicando na mídia que tudo estava bem ou até melhor do que antes. Mendonça & Fontes 

(1988, p.21-22) apontam:  

 
Do ponto de vista do financiamento interno de acumulação, a ‘fórmula 
mágica’ adotada foi o arrocho salarial. Afinal, as formas clássicas de 
superação das crises capitalistas são a intensificação da exploração do 
trabalho e a própria concentração das empresas e do capital. 
Por volta de 1965 uma nova legislação salarial e trabalhista veio à luz, 
visando atingir três objetivos principais: 1º) a sujeição dos trabalhadores a 
um verdadeiro programa de poupança forçada; 2º) a criação de um ‘novo’ 
sindicatos, com funções bem mais assistencialistas – e menos políticas – que 
impedisse uma organização efetiva da classe trabalhadora; e 3º) o 
fortalecimento da estrutura sindical e corporativa enquanto alicerce de 
coesão social (Erickson, 1979, p.209). 
 

  Não só a elite do poder brasileira se encontrava por trás do golpe, mas segundo 

Coggiola (2001, p.14): “Documentos do Departamento de Estado norte-americano, 

recentemente revelados à opinião pública, evidenciam o grau de envolvimento dos Estados 

Unidos na preparação e execução do golpe de abril de 1964”. O golpe por quase toda a 

América Latina, engendrado pela América do Norte, modificou todo um quadro sócio-político 

nessa época. E no Brasil, Coggiola (2001, p.27) relembra que: “A política econômica 

prejudicava sem compensação quase todas as classes sociais situadas abaixo da grande 

burguesia”. Tudo isso, aparentemente, em função de um medo do comunismo que o futuro 

revelaria ser mito. Coggiola (2001, p.19) continua explicando que: “O projeto de penetração 

norte-americana na América Latina tinha exigido a deposição de vários governos civis para 

garantir a “calma” necessária ao andamento dos negócios e o combate à Revolução Cubana”. 

Clarice presenciou tudo isto, sendo importante observar que a postura crítica com 

relação aos destituídos sempre esteve, se não claramente, pelo menos cifrada, em seus 

escritos. Uma família que presenciou a barbárie deixaria para seus filhos o conhecimento das 

atrocidades vividas. Lispector (1998, p.9) aponta esse imenso abismo social ao dizer: 

“Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu 
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nunca havia comido lagosta”. Se a autora tivesse conhecido o teórico Hitchens apud Coggiola 

(2001, p.71) certamente concordaria com sua fala que: “a influência dos Estados Unidos na 

América Latina durante a década de 1970 foi criminosa. Do norte ao sul. Washington apostou 

nos piores personagens da história”. 

 Clarice que podia comer lagosta, provavelmente, saberia que Mendonça & Fontes 

(1988, p.23), em suas análises posteriores à década de 70, estariam certas ao dizer que: 

“Fixando tetos para os aumentos salariais, o Estado redistribuiu os recursos necessários para a 

manutenção do modelo econômico, privilegiando os estratos de alta renda, tornados 

‘consumidores preferenciais’”. A maior parte dos nordestinos, como a própria Clarice era e 

sua personagem Macabéa, restavam para a época, conforme esclarecem Mendonça & Fontes 

(1988, p.21): “A saída [...] contencionismo, consubstanciada no aprofundamento da recessão 

[...]”.  

Enquanto a lagosta era o prato da elite do atraso, por conta do suposto milagre, é 

possível que Lispector pudesse ver o que Ribeiro (2006, p.22) pressente quanto ao futuro do 

povo brasileiro por que: “Nessas condições de distanciamento social, a amargura provocada 

pela exacerbação do preconceito classista e pela consciência emergente da injustiça bem pode 

eclodir, amanhã, em convulsões anárquicas que conflagrem toda a sociedade”. Em termos 

estatísticos, pode-se ver os dados através da fala de Habert (1992, p.12):  

 
Segundo dados de 1975, 72 milhões de brasileiros (67% da população eram 
subnutridos. A taxa de mortalidade infantil aumentou não só nas regiões 
tradicionalmente atrasadas como também nas mais industrializadas. Em 
1970, de cada 1000 crianças nascidas vivas, 114 morriam em menos de um 
ano, tendência esta crescente nos anos seguintes.  
 

Souza (2017) tece uma crítica crua sobre a atual realidade brasileira ancorada em um 

processo histórico excludente, desde sempre. Chama, provocativamente, a classe popular de 

“ralé brasileira” como forma de denúncia por seu abandono. O teórico aponta para o fato de 

que não é mais, somente, raça, porém uma classe condenada ao desterro, sendo um 

mecanismo de distinção simbólica, no sentido de prazer em uma superioridade e, outra, 

pragmática ao criar toda uma classe sem futuro para ser explorada por um preço vil, como já 

dizia Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, embora essa obra seja objeto de 

críticas de Jessé Souza. Contudo, pode-se corroborar a assertiva, por meio da crítica de Habert 

(1992, p.15) dizendo que: “A ‘milagrosa’ expansão da economia brasileira fazia-se, pois, à 

custa da pauperização e do silêncio forçado de imensos contingentes de trabalhadores 
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assalariados”. A par historicamente, dessas questões, Teles & Safatle (2010, p.9) denunciam 

aos tempos atuais que:  

 
[...] faz-se necessário mostrar, àqueles que preferem não ver, a maneira 
insidiosa que a ditadura militar brasileira encontrou de não passar, de 
permanecer em nossa estrutura jurídica, em nossas práticas políticas, em 
nossa violência cotidiana, em nossos traumas sociais que se fazem sentir 
mesmo depois de reconciliações extorquidas. 

 
Em 2020, apesar de toda uma estrutura sócio-política criada pela ditadura que teima 

em não ser ultrapassada, existe um grupo que, chegando ao poder, tem tentando, de todas as 

maneiras possíveis, restaurar esse antigo regime brutal que nada traz de bom para a maioria, 

exceto para uma pequena elite do atraso. Para Habert (1992, p.12): “Em matéria de 

subnutrição, mortalidade infantil e acidentes de trabalho, o Brasil estava entre os primeiros do 

mundo”. Enquanto, Mendonça & Fontes (1988, p.32) apontam que: “O período recessivo de 

1964 a 1967 eliminou os obstáculos à hegemonia do grande capital [...]”.  

Em relação a uma análise mais voltada para uma perspectiva que engloba a chamada 

“Guerra Fria”, Hobsbawm (1995, p.240) aponta que:  

 
Os anos 60 e 70 na verdade testemunharam algumas medidas significativas 
para controlar e limitar as armas nucleares: tratados de proibição de testes, 
tentativas de deter a proliferação nuclear (aceitas pelos que já tinham armas 
nucleares ou jamais esperaram tê-las, mas não pelos que estavam 
construindo seus próprios arsenais nucleares, como a China, a França e 
Israel), um Tratado de Limitação de Armas Estratégicas (SALT) entre os 
EUA e a URSS, e mesmo alguns acordos sobre os Mísseis Antibalísticos 
(ABMs) de cada lado. Mais objetivamente, o comércio entre os EUA e a 
URSS, politicamente estrangulado de ambos os lados por tanto tempo, 
começou a florescer à medida que os anos 60 desembocavam nos 70. As 
perspectivas pareciam boas. 
 

 Sim, as perspectivas tanto interna quanto externamente eram boas para as elites do 

poder. Para aqueles destituídos, ficava o que é dito por Mendonça & Fontes (1988, p.26): 

“Com seu salário real erodido, a classe operária procurou recompor sua renda recorrendo a 

dois expedientes básicos: a extensão da jornada de trabalho e a intensificação do trabalho 

familiar”. Nas duas primeiras décadas do novo milênio, conseguiu-se deter a exploração de 

mão de obra infantil, uma das situações apontadas por Mendonça & Fontes (1988, p.26) como 

consequência do pseudo-milagre, a outra é o: “[...] aumento do contingente de mão-de-obra 

feminina [...].” O que por si só é uma boa notícia, se fosse retirado o coeficiente “infantil” da 

conta.  As autoras Mendonça & Fontes (1988, p.28) fazem um balanço dessas duas forças 

atuando em direções opostas:  
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É impossível desconhecer que a política trabalhista e salarial do pós-64 seria 
responsável direta pelas elevadas taxas de crescimento da economia 
brasileira a partir de 1968. No entanto, não é possível, também, ignorar o 
‘preço social’ pago, por antecipação, pelo ‘milagre’: a erosão dos salários 
reais e da qualidade de vida dos trabalhadores. Seus indicadores mais 
contundentes dizem respeito ao volume de acidentes de trabalho no período 
(um dos maiores do mundo), à desnutrição crônica da população 
(responsável pela elevação da mortalidade infantil) e à extensão das doenças 
epidêmicas, num país cujo governo só destinava 0,2% do PIB para saúde 
pública. 
 

 Tudo isso não se deu, apenas no recorte brasileiro, mas fruto de uma relação 

internacional que usava o medo criado, quase que publicitariamente, por uma grande 

propaganda anti-comunista em nosso país. Souza (2017) chama de mecanismo esse processo 

de dominação midiático, sem obedecer a nenhuma ética, vendendo um viés de interpretação 

da vida social. Claramente, os Estados Unidos manipularam eficazmente toda uma opinião 

popular e esta meteu-se no quintal dos vizinhos e forneceu não só ideologias, mas até aparato 

bélico, manipulando toda a América Latina. Hobsbawm (1995, p.242) aponta:  

 
Essa fase de conflito se deu por uma combinação entre guerras locais no 
Terceiro Mundo, travadas indiretamente pelos EUA, que agora evitavam o 
erro de empenhar suas próprias forças cometido no Vietnã, e uma 
extraordinária aceleração da corrida armamentista nuclear; as primeiras 
menos evidentemente irracionais que a última”  
 

Hobsbawm (1995, p.242) ainda deixa claro que: “na verdade as duas superpotências 

haviam transferido sua competição para o Terceiro Mundo”. Portanto, a influência dos 

Estados Unidos, mais uma elite local que, segundo Mendonça & Fontes (1988, p.29) passou a 

ter: “[...] livre atuação das forças de mercado. Seu resultado, a concentração de capitais 

potencializada pelo Estado. Através da restrição creditícia, aprofundou-se a recessão, levando-

a a suas últimas conseqüências” e que, ainda segundo as autoras (1988, p.29): “Já a segunda 

estratégia dependia da estreita colaboração entre governo e iniciativa privada [...]”. Formou-se 

então, o ambiente propício para se agir fora de quaisquer pressupostos constitucionais e a 

destituição de direitos. Coggiola (2001, p.25) diz que:  

 
Os documentos revelam que, em dezembro de 1968, o governo norte-
americano viu o fechamento do Congresso e a suspensão dos direitos 
políticos no Brasil como uma ‘reação lógica’ a ‘provocações’ esquerdistas e 
um mal necessário para impedir que o Brasil se transformasse num ‘país 
socialista’. 
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Como os direitos não eram mais garantidos em função de estratégias falaciosas de 

manipulação, foi fácil que as maiores atrocidades pudessem acontecer normalmente, sem que 

ninguém fosse capaz de detê-las. Coggiola (2001, p.22) fala da barbárie:  

 
Durante o governo do General Garrastazu Médici (1969-1974) e, em menor 
intensidade, no governo Geisel (1974-1979), os agrupamentos identificados 
com a ‘luta armada’ – no campo e na cidade – foram sendo perseguidos e 
eliminados, com enorme mobilização de tropas e do aparelho repressivo do 
Estado. 
[..] 
Na luta contra as forças repressivas do Estado militarizado foram mortas 
mais de uma centena de pessoas e outras tantas são dadas como 
desaparecidas. Ainda em 1968, depois de atacar e reprimir os movimentos 
grevistas de Contagem e Osasco, foi decretado o Ato Institucional número 5, 
que restringia ainda mais as liberdade políticas. 

 
 Clarice tinha um viés político, embora alguns não o vejam. O próprio sofrimento, por 

passar a vida toda esbarrando com antissemitas, possivelmente, a fez enxergar os preconceitos 

como redutores. No entanto, a prova de que não era somente uma militância confortável foi 

que, durante a Grande Guerra, a autora solicitou das autoridades militares brasileiras e norte-

americanas visitar, diariamente, o hospital para conversar com os pacientes. E durante a 

Ditadura precisou ir às ruas lutar contra as atrocidades. 

Coggiola (2001, p.59) diz o que ocorria à época:  

 
No século III, o jurista Ulpiano definira a tortura como ‘o tormento e o 
sofrimento do corpo com a finalidade de obter a verdade’. Os regimes 
militares latino-americanos e seus antecedentes em outras partes do mundo 
ultrapassaram essa definição, pois a tortura foi praticada com tanto 
sistematicidade e assiduidade (incluindo mutilações atrozes) que, 
evidentemente, já não possuía outra finalidade que não a própria tortura e a 
morte subseqüente.  
 

 Por isso e muito mais, a parte considerável dos que viviam no Rio de Janeiro, segundo 

Moser (2011, p.499) se uniu num protesto, a Passeata dos Cem Mil, contra a cada vez maior 

brutalidade adota pela polícia política. Agora a Igreja Católica estava ao lado da população, 

intelectuais do país, além de pais e mães enlutados e enraivecidos. Lispector marchou nas 

fileiras da frente. Teles & Safatle (2010, p.10) deixam claro sobre a Ditadura brasileira:  

 
Ela se mede não por meio da contagem de mortos deixados para trás, mas 
através das marcas que ela deixa no presente, ou seja, através daquilo que ela 
deixará para frente. Neste sentido, podemos dizer com toda a segurança: a 
ditadura brasileira foi a ditadura mais violenta que o ciclo negro latino-
americano conheceu.  
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Esse é o resultado histórico e político não só da década de 70, mas de uma colonização 

que privilegiou a escravidão, no lugar da valorização trabalhista. A consequência se vê em 

2020 e Souza (2017) ainda atribui a uma mídia corrupta o agravamento de uma situação que, 

até hoje, não foi consertada. O teórico diz que a Rede Globo de televisão tem sido o maior 

grupo empresarial midiático a distorcer, sistematicamente, a história em nome de seus 

próprios interesses. Há que se observar que é a mesma empresa que passa a adaptação fílmica 

de como A Hora da Estrela e outras produções, valorizando a cultura nacional e, mesmo 

assim, a massa não consegue questioná-la. 

Souza (2017) vai adiante ao dizer que tanto a Globo, como o restante da grande mídia, 

têm alimentado a ideia de que a corrupção está na política, mas nunca na própria instituição. E 

Souza (2017) pergunta: até quando? Deixa também claro que foram mais de vinte anos de 

uma feroz ditadura, além do aprofundamento das desigualdades brasileiras.   

Em 1985, acontece a abertura política e o fim da ditadura. Coggiola (2001, p.79) 

aponta que: “Nos finais da década de 1970, a recomposição do movimento popular era clara. 

A crise econômica mundial, de um lado, e a resistência social, de outro, levaram à crise não só 

dos regimes reacionários”. Chega-se em 2016 com um governo, supostamente, de esquerda e 

que fez muito pelo povo. No entanto, paradoxalmente, é muito pouco pelo que, ainda, precisa 

ser feito. Conforme Coggiola (2001, p.79): “O fim das ditaduras do Cone Sul foi um 

complexo processo político de dimensão e alcance internacionais. Em 1979, a queda da 

ditadura de Somoza e as greves no ABCD paulista abriram uma nova fase na história do 

continente”. Fase essa que só começou e, atualmente, se encontra em retrocesso, mas que é 

necessário voltar a caminhar, pois Coggiola (2001, p.101) continua apontando que há: “[...] 

‘crimes contra a humanidade’, não sujeitos a prescrição nem anistia”. Por isso, há um desejo 

de ver essa conta paga. 
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2 A COCA-COLA 

 

 Desejar ver a conta paga... Desejar colocar comida na mesa e, principalmente, comer! 

Com tantas dificuldades, como uma brasileira ou um brasileiro poderiam chegar a realizar 

seus sonhos? Como Macabéa viria a se tornar a estrela que desejava? E como um escritor 

pode viabilizar o seu projeto pessoal? Helena (2016, p.38): 

 
[...] como em A hora da estrela, no qual correm paralelas a história de 
Macabéa e da luta de Rodrigo S.M. para encontrar um novo modo de dizer 
do pobre, que não soasse à Zola, e do nordestino migrante que já não tivesse 
sido usada pelo romance de 30. Utilizando-se das dúvidas do narrador 
Rodrigo S.M., a narrativa de A hora da estrela enfatiza pelo menos três 
dilemas: o de Rodrigo, que sente um mal-estar na consciência: pois, como 
intelectual, escreve sobre uma personagem pobre e com isto pode ganhar 
algum dinheiro o que lhe parece torná-lo um explorador da própria miséria 
de que se vale como tema. Tem-se também o dilema de como Rodrigo S.M. 
deve ou não deve narrar a história dessa pobreza, ou seja, de como pôr em 
pauta novamente algo que a narrativa ocidental tratou desde o naturalismo; 
isto sem repetir a lição do romance social de 1930, que alicerçou, num 
conteúdo forte, a recusa do experimentalismo dos primeiros modernistas da 
fase heróica, entre 1920-1928. 

 

 Diante da colocação que Helena (2016) levanta é possível se chegar à conclusão de 

que Lispector consegue essa façanha de dizer do local de fala do vulnerável de um jeito 

irônico e mais ancorado ao comportamento do final da década de 70, que abriu um amplo 

espaço para uma literatura rotulada de marginal ou mimeógrafo, isto porque diante de um 

suposto vazio cultural, dessa década, por um autoritarismo perverso de uma ditadura, 

contrapõe-se um fazer poético mais ancorado ao lúdico, com o intuito de transgressão de um 

cotidiano opressor, com o rompimento de tabus da tradição literária (Faria, 2007, p.26-27). A 

escritora conseguiu não se valer de estéticas já trabalhadas à exaustão, como soube pontuar o 

lugar do desejo não só através do narrador e da personagem, mas de sua própria voz que se 

encontra entrelaçada, por vozes, no discurso do texto. 

Esse desejo pela Coca-Cola, ou seja, a ânsia de sustentar-se financeiramente para 

realizar aspirações. Tal anseio encontra-se numa tríade: Rodrigo S.M., Macabéa e a própria 

Clarice Lispector que parece ter tido o desejo de sustentar-se por meio da escrita.  

Woolf (2014, p.12) já dizia, os anos de 1920: “[...] uma mulher precisa ter dinheiro e 

um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção”. Campos (2019, p.14) ainda 

aponta a questão do sustento: “Os direitos autorais referentes às suas publicações rendiam 

pouco e, constantemente, a autora relatava a pessoas próximas sua situação financeira 
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controlada”. O teto possivelmente não era receio de Clarice, moradora da zona sul, pois ex-

esposa de diplomata e mãe de seus filhos, provavelmente não seria jogada na rua da amargura, 

porém Moser (2011) aponta várias vezes a corrida da autora em prol do seu ganha-pão, até 

exercendo atividades que, para ela, não parecia de uma escritora que poderia se sustentar por 

meio de sua profissão. Nesse sentido, Lispector poderia se ver como uma pessoa que não 

tinha dinheiro.  

 Levanta-se a questão, será que o não ter dinheiro da escritora de alguma forma seria o 

mesmo não ter dinheiro de sua personagem? Lispector, A hora da estrela, em relação à 

Macabéa (1998, p.15) aponta que: “[...] a tia é que lhe dera um curso ralo de como bater à 

máquina. E a moça ganhara uma dignidade: era enfim datilógrafa”. Clarice, em plena década 

de 70, sabia que ser datilógrafa era uma profissão bem vista para uma mulher, em Macabéa 

havia, então, dignidade em possuir esse trabalho. Emprego este que não pode comparar-se ao 

de uma escritora já consagrada e conhecida desde o primeiro romance Perto do coração 

selvagem, mas que mesmo assim, uma vez ou outra, Macabéa ia à Zona Sul olhar vitrines, 

tomava sua Coca-Cola porque gostava, ia ao cinema, pintava as unhas de vermelho, podia, 

com seu ínfimo salário, dar-se o que é considerado certo luxo. Portanto, a personagem fazia 

valer parte de seus desejos o que se torna um alento no sofrimento que o brasileiro pobre tem, 

principalmente depois do golpe de 1964, pois segundo Mendonça & Fontes (1988, p.24): “[...] 

aprofundou-se a concentração da renda, agravada pela capacidade do governo de comprimir 

os salários básicos [...]” e ainda: “[...] promovendo a erosão do salário real entre 1964 e 1967 

[...]”. Nesse sentido, a escritora conseguiu diferenciar-se da sua personagem, pois reconhecia 

a sua condição e, no próprio texto, existem críticas quanto à suposta superioridade de uma 

pessoa sobre a outra. 

 Lispector, claramente, trouxe à tona questões sociais que muitos não se preocupavam 

em ver. Desnudava, assim, uma classe média favorecida, na qual se inseria e que a 

envergonhava. Portanto, não se pode alegar que não havia uma visão social por parte da 

autora. Além disso, Moser (2011, p.256) conta que ela participou como voluntária durante a 

Segunda Guerra Mundial e estava na fila da frente em um dos protestos quanto à Ditadura. 

Campos (2019, p.26) esclarece:  

 
Em A hora da estrela, obra publicada no ano de falecimento da autora, 1977, 
a composição conta com uma narrativa representativa da trajetória pessoal de 
Lispector. Muitos elementos reforçam o cunho autobiográfico do texto que 
situa a autora em meio ao narrador Rodrigo S. M. e à personagem Macabéa. 
Ao aprofundar-se na análise [sic] obra, Novello afirma que existem 
semelhanças entre os entes ficcionais e Clarice, visto que a autora não era 
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boa datilógrafa, “gostava de tomar Coca-Cola, bastante café”, ouvia a Rádio 
Relógio e tinha “necessidade de solidão” (1987: 58). 
 

 Portanto, há um sujeito escritor que por meio do olhar percebe as mazelas sociais e as 

denuncia, com o intuito de dar voz a uma classe desprivilegiada e, também, gritar o seu desejo 

em fazer da escrita o seu ganha pão. Para Quinet (2004, p.36): “Lacan retoma essa orientação 

da fenomenologia, segundo a qual o percipiens, longe de ser exterior, participa do perceptum, 

o sujeito da percepção estando incluído no percebido”. Clarice consegue enxergar esse outro 

por empatia, por se perceber vivendo também através das faltas, não a mesma que o 

vulnerável socioeconomicamente passa, porém acompanhada pelo mesmo sentido de ausência 

desejante. Ou por ser conhecedora de um passado atroz na Ucrânia e na chegada com fome ao 

Brasil, possivelmente, também, por considerar a sua profissão aquela que tem status, mas que 

nem sempre pode fornecer o desejo, vital ao ser humano (MOSER, 2011, p.51). 

 Clarice sabe o que é falta, pois sentiu na pele o desejo por um livro e a perversidade da 

colega ao negá-lo3. Por isso que segundo os manuscritos inéditos de Lispector (2017, p.186): 

“[...] o nó da questão não está em cada uma das histórias, mas na rede de relações que se 

estabelece entre elas [...]”. Ou seja, Rodrigo, Clarice e Macabéa desejam, cada um em seu 

espaço de entorno, a concretização de seus sonhos, superando todos os determinismos. 

Contudo, é da negação que a autora tece esse romance que deixa patente a miséria humana, do 

não buscando o sim que inicia o mundo. Helena (2016, p.38) diz: “Macabéa, moça feia, 

pobre, ignorante, nordestina, burra e virgem, que culmina por tornar-se grandiosa, atingindo a 

fímbria do sublime, ao chegar à fronteira do nada e do vazio”. Escrita e vida se entrelaçando. 

Para Deleuze (1997, p.11): 

 
Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma matéria 
vivida. A literatura está antes do lado do informe, ou do inacabamento, como 
Gombrowicz o disse e fez. Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, 
sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou 
vivida. 
 

 Clarice buscava respostas para a própria dor e a escrita era a forma cifrada que 

conseguia jogar toda a sua ânsia para fora. Mesmo seus textos sendo em sua maioria 

interiorizados não prescindiam do social, isto poderá ser analisado por meio de Borelli (1981, 

p.14-15), pois: “Sempre tentou de alguma maneira solidarizar-se e compreender o sofrimento 

 
3 Na infância, Clarice teve uma amiga que possuía muitos livros e essa ficou de emprestar um, mas 
nunca o fez até que a mãe da garota precisou intervir, pois viu que a filha estava sendo perversa e a 
obrigou a emprestá-la (Moser, 2011). O conto “Felicidade Clandestina” revela meandros do desejo em 
possuir o livro. Gotlib (1995, p.105) conta a mesma história.  
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do outro, coisa que acontecia na medida da necessidade de quem a recebia. O problema social 

a angustiava”. E quem mais do que sua amiga de final de vida poderia atestar tal inclinação? 

Talvez o motivo para que os críticos não a vissem socialmente engajada estivesse na 

explicação de Branco & Brandão (2004, p.207): “Analisado por alguns críticos como um 

conceito que reúne procedimentos escriturais de Clarice, como a ironia e a paródia, essa 

travessia, a meu ver, marca justamente essa passagem da ‘escrita de si’ para a ‘escrita de fora 

de si’”. Ou seja, houve todo um tempo de amadurecimento de escrita até ser possível ao leitor 

ver com mais clareza como diz o compilado de manuscritos de Lispector (2017, p.197) que:  

 
[...] pela perspectiva social, investiga os impasses criados pela separação dos 
indivíduos em diferentes grupos, dando destaque à inserção do escritor e do 
nordestino na sociedade brasileira, pela perspectiva estética, sonda o gesto 
criador e o trabalho na busca da expressão que inaugure uma apreensão 
original do real. 

 
 Seu desejo, seu vício, sua Coca-cola era a escrita4. Por isso, que para Campos (2019, 

p.25): “A escrita e seu referencial metalinguístico estendem-se por todo o texto”. Pode-se 

reforçar a assertiva anterior, por meio de Branco & Brandão (2004, p.201) que afirmam que: 

“[...] anotações e fragmentos de Clarice, para que se verifique o quanto os significantes 

‘escrita’, ‘escrever’, ‘escrevendo’ são ali privilegiadas, em detrimento do significante 

‘literatura’, que parece não merecer atenção especial por parte da autora”. Portanto, para 

Deleuze (1997, p.9): 

 
O problema de escrever: o escritor, como diz Proust, inventa na língua uma 
nova língua, uma língua de algum modo estrangeira. Ele traz à luz novas 
potências gramaticais ou sintáticas. Arrasta a língua para fora de seus sulcos 
costumeiros, leva-a a delirar. Mas o problema de escrever é também 
inseparável de um problema de ver e de ouvir: com efeito, quando se cria 
uma outra língua no interior da língua, a linguagem inteira tende para um 
limite “assintático”, “agramatical”, ou que se comunica com seu próprio 
fora. 
 

Escrever é, nesse sentido, criar novas línguas, novos mundos para referenciar ou 

entender melhor o espaço físico real vivido, ou mesmo se divertir. Repetindo, infinitamente, 

Clarice é o desejo ao grito como forma de um discurso para entender toda uma vida do 

sentimento da falta, de não ter sido suficiente. Mais uma vez Branco & Brandão (2004, p.202) 

explicam melhor tal assertiva:  

 

 
4 A Coca-Cola aqui é atribuída ao desejo consumista, vontade de possuir condições de realizar sonhos. Ou a 
qualquer desejo, em geral. 
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Entretanto, mesmo quando “bem recebida”, mesmo tendo seu nome inscrito 
pela crítica literária mais canônica, nos manuais literários recomendados aos 
alunos de liceu, a recepção da obra de Clarice Lispector apontará sempre 
para o estranhamento provocado por suas escritas no campo das “Belas 
Letras”. Talvez devêssemos pensar, na direção de Freud, no Unheimliche 
que sempre se colhe como um dos efeitos da leitura de Clarice: é mesmo de 
um estranho familiar que se trata. 
 

Nesse sentido, pode-se citar Helena (2016, p.29) que pontua: “[...] como Macabéa uma 

personagem capaz de suportar e levar adiante as dores do mundo. Ainda que humilhada e 

ofendida, Macabéa é grandiosa o bastante (ainda que não tenha consciência disso)”. E nos 

ensaios inéditos de Lispector (2017, p.185): “Trata-se da mulher burguesa no confronto com a 

mulher nordestina pobre. A mulher instruída diante da mulher sem instrução. A que tem 

diante do que não tem”. Pontuando, mesmo com tudo isso, existia falta e um desejo em 

preencher tal falta por meio da escrita. O desejo que Clarice tinha pela escrita pode ser 

exemplificada com a seguinte fala de Foucault (2009, p.47): “Escrever para não morrer, como 

dizia Blanchot, ou talvez mesmo falar para não morrer é uma tarefa sem dúvida tão antiga 

quanto a fala”. Não morrer, ou seja, não deixar que a dor tome o caminho de desistência da 

vida. Campos (2019, p.72-73) deixa claro isso:  

 
A escritora teceu reflexões, em vários momentos, sobre essa relação entre a 
escrita e a existência: “Tenho períodos de produzir intensamente e tenho 
períodos-hiatos em que a vida fica intolerável”, e esses hiatos “podem ser 
longos e eu vegeto nesse período ou então, para me salvar, me lanço logo 
noutra coisa, por exemplo, eu acabei uma novela, estou meio oca, então 
estou fazendo histórias para crianças” (LISPECTOR apud LERNER, 1992). 
Escrever era excruciante, mas a fazia viver. Não escrever era intolerável, 
então, colocava-se em atividade perene. 
 

Tal desejo pelo escrever faz com que haja muito da Clarice em seus escritos, o que 

confere, segundo Campos (2019, p.20): “[...] o caráter pseudo-autobiográfico de seus textos”. 

Foucault (2009, p.264) falando sobre o autor diz: “Que importa quem fala?”5, atualmente 

pode-se refutar tal assertiva, pois busca-se no atual século XXI a autoria feminina e seu local 

de fala. Portanto, existe um desejo no que tange às mulheres que estas, finalmente, possam ser 

de verdade livres em suas escolhas e discursos.  

Concluindo, apesar de alguns desejos realizados, Macabéa, como representante da 

classe social mais sofrida, merecia muito por ser parte da raça humana, mas impedida de 

socialmente almejar mais. Para Helena (2016, p.21) “[...] sujeitos à deriva que circulam pelo 

 
5 Tal citação ancora-se a um determinado período da história da literatura, no qual questiona-se a posição do 
autor no texto. Segundo Compagnon (2010, p.47): “O ponto mais controvertido dos estudos literários é o lugar 
que cabe ao autor”. 
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mundo do alto capitalismo e das grandes universidades para dali ficcionalizarem as 

dicotomias, impasses e contradições do poder, encenados, por vezes cruelmente, no espaço 

acadêmico”. Na fala da teórica, fica evidente que não se foge dessas contradições, mas ao 

mesmo tempo é dentro dessas universidades que se aponta, socialmente, a falta de pessoas 

como Macabéa ou como o escritor Rodrigo S.M. desejantes de uma vida melhor, mas à 

deriva, sujeitos a um quadro sócio-histórico-cultural excludente.  

 

2.1 Um olhar sobre o mercado literário 

 

Conforme visto, a função de escritora foi o desejo de Clarice Lispector e não somente 

para desviar a atenção de si mesma, minimizando a culpa que existiu em toda a sua vida. Isso 

é fácil de corroborar, pois sempre ficou atônita pelo fato de não receber a altura de seu 

trabalho. Para Helena (2016, p.24) “O lugar do papel do escritor no mundo da mercadoria e 

das relações entre arte e consumo são questões de ordem na pauta do campo intelectual 

contemporâneo”. Portanto, se é da ordem do dia há que se perceber o quanto é difícil um ser 

humano que possui como possibilidade de escolhas um leque de profissões, mas que ao optar 

pela profissão escrita é rechaçado por um mercado que não foi feito para receber tais 

profissionais. Helena (2016, p.28) aponta o lugar cruel daquele que pretende assumir-se nessa 

função, usando a palavra: “[...] paratopia do escritor, termo cunhado por Dominique 

Maingueneau (2001) para tratar do lugar instável que o autor ocupa no campo intelectual, 

conforme o de Rodrigo S.M, em A hora da estrela”. Pode-se notar tal insuficiência tanto de 

S.M. quanto de Macabéa, no romance (1998, p.19) “Sim, não tenho classe social, 

marginalizado que sou”. Para Deleuze (1997, p.16): “Acontece de felicitarem um escritor, 

mas ele bem sabe que está longe de ter atingido o limite que se propõe e que não pára de 

furtar-se, longe de ter concluído seu devir”. Pode-se usar essa conclusão não só para o fato de 

escrever e as várias possibilidades que apresenta, mas também para o fato do quanto é difícil a 

profissão de escritor no Brasil.  

Clarice viveu todas as questões anteriores e não seria o resultado de uma vida 

deglutindo esse lugar incerto que criou a matéria-prima para a escrita em A Hora da estrela? 

Branco & Brandão (2004, p.192) esmiúçam o fazer da escritora e dizem: “[...] no impasse da 

travessia da escrita que seu texto deseja, demanda realizar, mas que nem sempre se efetua”. E 

nas palavras da escritora (1988, p.11): “Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta 

continuarei a escrever”. Construção e desconstrução de ideias, textos, tecidos e 

desmanchados, Helena (2016, p.39) aponta tal tessitura: 
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Misturando-se com sua personagem. Rodrigo S.M. é narrador e também o 
protagonista de uma busca, alguém que se mantém absorto na ideia de 
construir, com palavras, uma vida de carne osso, um ser real, só com o ruído, 
o barulho e as tramas da linguagem, abandonando sentimentos e formas 
antigas antes confortáveis.  
 

 Contudo, porque tanto desvalor em uma profissão profícua, árdua, estressante? 

Campos (2019, p.64) descreve as etapas da escrita: “O escritor coloca-se antes da escrita 

numa posição de agregador de ideias, revisita seu arsenal de memórias, aprofunda seu 

conhecimento de mundo, recupera o passado, prenuncia o futuro, num exercício de 

experimentação”. Essa revisita as próprias ideias em um momento histórico, no qual a autoria 

é rechaçada como doutrinação é, em muitos momentos, desgastante, pois há a posse da ideia, 

segundo Foucault (2009, p. 265) ao falar de atribuição: “O autor é, sem dúvida, aquele a quem 

se pode atribuir o que foi dito ou escrito”. Por tudo isso, que a profissão escritor deveria não 

só ser valorizada, como ser com ganhos substanciais. Trazendo, novamente, a visão de Helena 

(2016, p.78) para o assunto levantado: “Ao colocarmos de forma imprópria o papel do escritor 

na sociedade de mercado, há o risco de simplificarmos o problema do artista que, como 

qualquer eu civil, partilha das necessidades materiais comuns a todos, em uma sociedade 

dinâmica”. Na época que Clarice escrevia A Hora da estrela, já foi visto, segundo Mendonça 

& Fontes (1988, p.21) que:  

 
Esta foi a tônica da política econômica do período de 1964-67, cujo 
resultado seria, de fato, o crescimento surpreendente das taxas de 
desempenho da economia brasileira a partir de 1968. Deu-se o chamado 
‘milagre’, o qual nada mais significou senão a garantia de lucros 
mirabolantes às empresas oligopolistas, nacionais e estrangeiras. 

 

Se houve um milagre econômico, porque Lispector estaria denunciando a pobreza em 

1977? A resposta já foi vista, pois que não houve milagres, principalmente ainda segundo 

Mendonça & Fontes (1988, p.25): “[...] a qualidade de vida do trabalhador brasileiro, como se 

não bastasse todo o resto, cairia sensivelmente”. Pode-se apontar nessa condição de 

trabalhador o profissional da escrita. Sabe-se sobre Clarice que ela tinha medo de sua 

qualidade de vida cair. De fato, isso não aconteceu de forma a levá-la a não ter seus desejos 

econômicos atendidos, porém e os milhares de artistas do texto espelhados por todo o imenso 

Brasil? Esses não são contabilizados, mas existiram e existem e se em algum momento 

tiveram a audácia de optar por essa profissão como sustento, sentiram na pele a miséria e, 

possivelmente, a mesma fome que um quantitativo enorme de cidadãos brasileiros sentem! A 

escritora do romance aqui analisado sabia disso, tanto que na visão de Helena (2016, p.46) em 
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Clarice Lispector há personagens: “[...] condenados à solidão e a uma vida agreste e 

desprotegida, na trágica e renitente repetição da penúria”. Claro, que é assim que Clarice e 

Rodrigo S.M. se sentem ao ver a nordestina, pois segundo Deleuze (1997, p.16): “Do que viu 

e ouviu, o escritor regressa com os olhos vermelhos, com os tímpanos perfurados”. 

Diante do exposto, será que existe um mercado literário? Não há dúvidas que este 

existe, porém trabalha com poucos profissionais, excluindo a maior parte de um todo 

existente. Portanto, para Helena (2016, p.77) “é razoável que a discussão sobre o papel do 

escritor na era da globalização ocupe um lugar privilegiado na produção ficcional de hoje”. 

Dado que se faz legitimado o direito ao grito, pode-se enfocar a visão de Foucault (2009, 

p.34) sobre contestar que é: “[...] ir até o núcleo vazio no qual o ser atinge seu limite e no qual 

o limite define o ser”.  

Diante da dificuldade e dor em contestar, se pergunta se o subalterno pode falar? 

Quem faz a pergunta é Spivak (2010, p.11): “[...] seguindo a formulação do teórico italiano 

Antonio Gramsci sobre as classes subalternas como uma categoria alijada do poder [...]”. Se 

por um ângulo o escritor seria o que formula um discurso, Foucault (2009, p.49) deixa clara a 

assertiva:  

 
Escrever, para a cultura ocidental, seria inicialmente se colocar no espaço 
virtual da auto-representação e do redobramento; a escrita significando não a 
coisa, mas a palavra, a obra de linguagem não faria outra coisa além de 
avançar mais profundamente na impalpável densidade do espelho, suscitar o 
duplo deste duplo que é já a escrita [...]. 
 

 Por outro lado, essa pessoa que se auto representa, que se coloca no espelho, também é 

subalterno, pois o lugar que ocupa o despossuído, para Spivak (2010, p.11):  

 
[...] deve ser resgatado, retomando o significado que Gramsci lhe atribui ao 
se referir ao "proletariado", ou seja, àquele cuja voz não pode ser ouvida. O 
termo subalterno. Spivak argumenta,' descreve "as camadas mais baixas da 
sociedade constituídas dos específicos de exclusão dos mercados, da 
representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros 
plenos no estrato social dominante" 
 

Nesse sentido, o escritor é aquele com voz e capaz de projetar sua voz, mas que se não 

for inserido nas regras do mercado editorial, se torna somente mais um trabalhador, muitas 

vezes sem salário, como resultado junta-se aos que não é permitido falar. Importa que todo o 

escritor possa falar e ter ganhos por meio de sua profissão. A assertiva fica clara, na 

perspectiva de Helena (2016, p.78):  
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O escritor é um cidadão que sobrevive em meio a regras econômicas, 
principais de comercialização e processos de difusão do seu produto, fruto 
de uma atividade espiritual, é claro, mas que, assim como outras formas de 
lida, não se aparta das injunções do mercado e da vida em sociedade. 
 

 Helena (2016) pontua que ao se falar em globalização surge a figura do escritor que é 

paradoxal, pois com sua criação artística pende entre o campo intelectual de um lado e social 

de outro, daí que surge o termo paratopia. A teórica (2016, p.78) cita que: “Ou seja, no 

âmbito das trocas simbólicas, a posição do escritor será sempre problemática, já que, de forma 

geral, ele precisa, ao mesmo tempo, manter sua independência em relação às regras do 

mercado e com elas negociar”. Escolher a profissão da escrita é optar por estar em meio a 

uma crise, pois a literatura tem suas próprias instâncias legitimadoras, ser legitimado ou 

fracassar se encontra ancorado à recepção do que se escreve em um mundo permeado de 

trocas simbólicas (HELENA, 2016, p.78). 

Pode-se inferir que o mercado editorial repete as estruturas de opressão oriundas do 

social e garantem um lugar bem definido do profissional que se dedica à arte de escrever, o 

local da marginalidade e, muitas vezes, das doenças psíquicas, pois que confrontado pelo 

desejo eminente e sua impossibilidade em realizá-lo. Para Deleuze (1997, p.15): “essa raça 

bastarda oprimida que não pára de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo o que 

esmaga e aprisiona e de, como processo, abrir um sulco para si na literatura”.  

Spivak (2010, p.12) defende que há um:  

 
[...] incômodo e a cumplicidade do intelectual que julga poder falar pelo 
outro e, por meio dele, construir um discurso de resistência. Agir dessa 
forma, Spivak argumenta, é reproduzir as estruturas de poder e opressão, 
mantendo o subalterno silenciado, sem lhe oferecer uma posição, um espaço 
de onde possa falar e. principalmente, no qual possa ser ouvido.   
 

 Notoriamente, que nenhum cidadão pode ser durante toda a existência humana terrena 

representado pelo outro, cada um precisa se dizer, porém enquanto esse levante popular não 

acontece, alguém precisa falar e essa fala, ainda, é dada aos intelectuais e acrescenta-se os 

artistas que para Helena (2016, p.221-222): “[...] é compelido a escolher entre aderir e 

pertencer, recusar e resistir, posicionando-se diante de desafios como a atração pelo sucesso 

comercial em detrimento do ‘autêntico’ trabalho criador”. Há que se retornar a Spivak (2010, 

p.14): “a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos quais o 

sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido(a)”, 

ampliando, esse discurso, para que possa ser escutado, também, o escritor do local mais 

longínquo do país, com sua literatura, seja ela dita “grande” ou “pequena”, mas que se crie 
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mercados para que o profissional trabalhe. Sabiamente, para Helena (2016, p.222): “Em uma 

sociedade de bens circulantes e sob o fetiche intenso da mercadoria, pertencer ao campo 

literário significa colocar-se diante de difíceis negociações”.  

 Vê-se o quanto é importante o local de fala. Ribeiro (2017) ao escrever sobre local de 

fala deixa claro que a importância atribuída a tal exercício, se deve a promoção das muitas 

vozes, para que haja quebra de um único discurso autorizado. A ideia é romper a autorização 

discursiva e universal. Foucault (2009, p.53), em outra época, fala sobre os discursos e, 

também, sobre o discurso literário:  

 
Nessa linguagem, a pretensão de dizer tudo não é apenas a de transpor os 
interditos, mas de ir até o extremo do possível: a colocação cuidadosa de 
todas as configurações eventuais, o desenho, em uma rede sistematicamente 
transformada, de todas as ramificações, inserções e articulações que o cristal 
humano permite para o nascimento de grandes formações cintilantes, móveis 
e infinitamente prolongáveis, a longa caminhada nos subterrâneos da 
natureza [...] 
 

 É notória, diante da assertiva a profundidade da fala humana, principalmente em sua 

modalidade escrita. Portanto, o escritor deseja escrever e pretende, na maioria das vezes, que 

o mercado o leia. Mercado é a Coca-Cola do escritor, com toda a semântica incutida na marca 

que causa aspirações refrescantes. Helena (2016, p.268) continua pontuando a ânsia do 

escritor:  

 
Nesta ambição, o acúmulo do capital tem sido acompanhado por uma 
sensibilidade de outra natureza, a da arte, talvez nem sempre bem vinda, nem 
sempre valorizada, mas que nos oferece, sem dúvida, a chance de formular o 
pensamento crítico e de valorizar o ato de ler e escrever como atividades do 
espírito humano no que ele tem de mais voltado a nos aproximar de uma 
reflexão indispensável, que nos leve a compreender que o dinheiro não é, 
como se pensa, a maior compensação da vida. 
 

 E isso é real, pois aquele escritor citado, daquela cidade bem distante, continua 

trabalhando, mesmo sem nunca ver o fruto do seu trabalho. No entanto, não deixa de ser real, 

também, o que Helena (2016, p.50) insiste em apontar que: “[...] a individualidade é pouco a 

pouco corroída, engolfada pela fome do mercado e por uma economia regida pela cultura do 

dinheiro”. Ou seja, há uma luta inglória sendo travada há muitos anos e que urge em parar de 

desperdiçar vidas, trazendo alento através de um olhar sobre os mais vulneráveis, dando voz à 

multiplicidade de discursos. 
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3 VIDAS DESPERDIÇADAS 

  

Macabéa é uma vida desperdiçada! Mesmo sendo um personagem, se sofre quando se 

perde. Ao chegar no final do romance A Hora da estrela, a protagonista morre e é triste! O 

leitor se sente triste. Uma vida desperdiçada e em 2020 ouve-se a máxima de deixar que vidas 

se vão, mas o que importa é abrir o comércio. Qual é o verdadeiro valor de uma vida? Se por 

um lado, Macabéa tinha alguns desejos realizados, por outro, por que não tinha acesso a uma 

vida mais viável na qual pudesse, por exemplo, ter sua casa própria, sem dividir o espaço com 

quem não tinha afinidade? Há que se observar que o direito à moradia é uma obrigação 

constitucional, tanto quanto à vida. Para Helena (2016, p.46) “Personagens desgastados e 

desgraçados, ora por força de lei discricionária ou por falta de qualquer lei, eis o papel que 

lhes resta cumprir. Tornam-se, assim, ícones de uma visão trágica da existência”.  

 A própria Clarice que com o excesso de antidepressivos, tornou-se pesada demais para 

as pessoas, dopada, cansada (Moser, 2011, p.355). Uma mulher que brilhava, viva, bonita, 

talentosa, deixou assim, desperdiçar a própria vida. Clarice não conseguiu sair da dor. 

Portanto desperdiçou parte de sua vida em tristezas. Segundo Campos (2019, p.15) sobre 

Clarice: “Ainda em 1976, faz sua última visita a Recife e, ao regressar ao Rio de Janeiro, 

Clarice é internada devido ao uso excessivo de ansiolíticos, medicamentos que faziam parte 

de sua rotina diária há vários anos”. 

Campos (2019, p.15) também aponta a solidão da autora: “Clarice tinha muitos 

amigos, escritores renomados, representantes do governo, pessoas influentes, contudo, sua 

sobrecarga emocional e seus pensamentos demasiadamente profundos, complexos e, até 

mesmo, pungentes afastavam-na do convívio social”. O silêncio que Borelli (1981, p.23) 

aponta que ela buscava, tanto quanto a personagem do romance aqui trabalhado era um dos 

lados de uma vida que era intensa demais e, portanto, buscava espaço de fuga, mas a solidão 

que remetia a uma existência esvaziada de vida. Isso necessitaria ter sido tratado de forma a, 

realmente, chegar ao âmago dessa excruciante dor.  

 Na coletânea de manuscritos de Lispector (2017, p.185), há uma passagem que diz 

que: “Nesse sentido, A hora da estrela – hora da extrema miséria e glória de cada um – serve 

tanto para Clarice quanto para os que são seus personagens: o narrador que escreve a história; 

e a personagem desta história que ele conta”. Essa extrema miséria enfrentada por um grande 

contingente de brasileiros e que fazem alguns desistir da vida, de várias formas: cuidando 

pouco da higiene pessoal, vivendo amores roubados ou, mesmo, desistindo da vida em seu 

sentido material (corpo). Portanto, a cada vida desperdiçada, muitas têm sua conta cobrada 
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pela miséria. Quando se fala da década de 70, o cenário é de uma ditadura militar, conforme 

esclarece Mendonça & Fontes (1988, p.25): “Como reagiram os trabalhadores a uma situação, 

de fato, de tamanha opressão? Fica evidente, após tudo que expusemos, que esta reação foi 

brutalmente limitada [...]”. Entretanto, é necessário apontar que mesmo dentro de um estado 

democrático de direito, ainda assim, vidas são desperdiçadas por um regime brutal de 

limitação ao acesso aos direitos básicos constitucionais, como: vida, liberdade, igualdade, 

segurança, honra e propriedade.  

 Além dos direitos supracitados, existem os direitos sociais como saúde, educação e 

trabalho. É importante pontuar que também o lazer é um direito fundamental ao ser humano. 

Tudo que foi negado à personagem ou, às vezes, um certo acesso em doses ínfimas. Nos 

manuscritos originais da escritora Lispector (2017, p.186):  

 
De outro, a história de Macabéa, a miserável nordestina, que leva uma vida 
miserável, num quarto de pensão miserável, onde dorme após dias de 
trabalho miserável como datilógrafa medíocre, num escritório miserável. E 
neste mundo adverso, em que nada tem, quando alguma coisa quer, frustra-
se. Não há lugar para este ser existir como sujeito da sua própria história. 
Cumpre-se a função de objeto dejetado por uma sociedade que postula a 
posse como critério de cidadania.  
 

 Esse dejeto humano, ainda conforme os manuscritos de Lispector (2017, p.201) é 

ironizado, desmascarado e colocado em xeque. Por isso, Rodrigo S.M. não se encaixa nesse 

capítulo, conforme ele mesmo diz que tinha mais dinheiro dos que passavam fome. O olhar do 

narrador para com Macabéa é de carinho. Souza (2017) consegue traçar um cenário rico do 

motivo porque existe uma Constituição que privilegia direitos essenciais e uma realidade que 

não consegue fazê-los serem cumpridos, pois há uma imposição de ideia às massas de 

estigmatização diante de certas pessoas, principalmente negros e mestiços que são 

considerados inferiores e perigosos. Ainda segundo o teórico (2017) retoma a perseguição do 

capitão do mato, por meio da aparelhagem policial que marginaliza o corpo negro, apoiado 

sob uma ideologia das classes média e alta. O autor concluí que é uma continuação da 

escravidão, pela perseguição e opressão, quebrando resistências e dignidades. Nesse sentido, é 

possível se verificar, segundo Foucault (1979, p.XV) que: “[...] o poder é concebido como 

violência legalizada”.  

Diante do exposto, para Helena (2016, p.256): “[...] à personagem rés-do-chão, capim, 

virgem e pura que é Macabéa, a personagem sem, da qual tiraram tudo, até os sonhos, 

espatifados no meio-fio da morte cruel que a colhe com sua ceifadeira que a ninguém poupa”. 

Obviamente, a descrição feita não diferencia muito personagem de ser humano caçado por 
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aparelhos de repressão que limitam profundamente uma vida mais satisfatória, nessa 

existência possuindo, na fala de Ribeiro (2017) um discurso autorizado e único. A miséria 

econômica da personagem acabava por se desdobrar em outras que a ceifou, como se sua vida 

nada valesse. Enquanto, Rodrigo S.M. retornava aos seus afazeres. Mesmo assim, pode-se 

citar Campos (2019, p.72): “O texto soa como um lamento sobre a realidade da escritora, que, 

particularmente, não conseguia definir a importância da escrita em sua vida”. 

Durante a década de 70, período em que Clarice Lispector escreve seu último 

romance, a situação social ao nível nacional, conforme esclarece Mendonça & Fontes (1988, 

p.27) tinha como característica a deterioração da “[...] resistência dos empregados, 

diminuindo seu poder de pressão, mediante o fantasma da demissão” e também “[...] a 

possibilidade de elevadas taxas de rotatividade de mão-de-obra que ela introduziu, sobretudo 

entre os trabalhadores de baixa qualificação”. A grande angustia é que em 2020 nada disso foi 

sanado e mais do que nunca o trabalhador ainda é levado a uma condição de vida que pode ser 

desperdiçada, retoma-se, portanto, o mesmo status quo brutal do século passado. 

A impressão que se tem é que os dois períodos trabalham juntos em um mesmo 

momento atual. Contudo, ainda assim houve avanços e não há como se fechar os olhos para 

estes, mesmo que ainda se ensaie uma briga dando privilégio a um passado que não foi bom e 

que se, na prática, retornasse, com certeza, quem clama por tal volta, iria, desesperado, 

perceber que errou. Habert (1992, p.30) ao falar da ditadura em relação a produção cultural 

diz que:  

 
Vista como ameaça ao regime, a criação artística e intelectual também ficou 
na ira da ‘segurança nacional’. Dezenas e dezenas de peças de teatro, filmes, 
músicas, livros foram proibidos, mutilados integral ou parcialmente. 
Inúmeros autores, artistas e professores sofreram toda sorte de pressões, 
incluindo prisões e processos. 
 

É preciso pontuar que tal saudosismo não surgiu, propriamente, de um real desejo pela 

destruição de tudo o que é moderno pelo antigo, pois, se assim fosse, os celulares seriam 

destruídos ou desligados em troca de um telefone fixo, voltando ao tempo em que não se 

localizavam pessoas em trânsito. E sim de um projeto político em demonizar pessoas públicas 

quando estas vierem da esquerda, reverberando uma atitude moralista e seletiva conforme 

deixa claro Souza (2017). Dessa forma, é preciso pontuar a fala de Teles & Safatle (2010, 

p.12):  

 
Quando a ditadura acabou, os organizadores deste livro nunca imaginaram 
precisar colocar, 25 anos depois, questões sobre por que o legado da ditadura 
teima em não terminar, por que os corpos de seus mortos ainda não foram 
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acolhidos pela memória. A história, no entanto, tem maneiras cruéis de 
ensinar o verdadeiro tamanho das batalhas. 
 

Portanto, pessoas que tem se deixado levar por discursos eivados de ódio e de busca 

por um passado morto, enterrado, mas que não se visualizou os corpos, tendem a buscar pelo 

outro, pela voz do outro como forma de fazer valer um discurso que nunca foi, 

verdadeiramente elaborado e Safatle (2018, p.72) diz o motivo: “Pois identidades coletivas 

sempre se constituem a partir de relações gerais e fantasias”. As vidas se tornam esvaziadas, 

desdobrando em desperdiçadas, pois para Deleuze (1997, p.13): “O mundo é o conjunto dos 

sintomas cuja doença se confunde com o homem”. Não optando pelo ceticismo intenso, o 

homem também produz muita coisa boa, por exemplo, o livro A hora da estrela, ou seja, há 

realmente um movimento social perverso de destituição e destruição do outro, porém esse 

outro é capaz de tomadas de atitudes que conseguem significar a vida humana.  

O perigo é que se existe uma predisposição para que pessoas possam ser destruidoras 

de vida é preciso uma luta sem tréguas para, através do conhecimento e de atitudes, mudar 

uma estrutura social perversa em seu começo. Souza (2017) aponta que existe um único 

diferencial humano que equivale àquilo que se possui no bolso. Para o teórico, isto gerou um 

genocídio de classe, isso vindo lá da colonização que marcou a pobreza como, praticamente, 

igual à cor negra. Souza (2017) ainda diz que para aprofundar mais a desigualdade se buscou 

imigrantes, usando como fonte de comparação entre um e outro. O resultado, segundo o autor 

(2017), foi ódio e desprezo pelos mais frágeis e mais difíceis de adquirir capacidade de se 

defender.  

Por isso, não é de se espantar que buscam numa figura religiosa ou mítica pela 

salvação. Para Safatle (2018, p.72): “o indivíduo abandona seu ideal de eu (Ichideal) e a troca 

pelo ideal da massa, encarnada pelo líder (Führer)’”. É importante ressaltar que o autor traz 

tal assertiva sob a figura de Hitler e isso significa que já é um potencial humano em seguir 

alguém que se destaque como um líder das massas. Imagine dentro do país, com séculos de 

injustiça social nunca revista? Clarice sentiu na pele os resultados das barbáries engendradas 

por aqueles que seguiam líderes vorazes por destruição, os polgrons são exemplos desse 

comportamento, pois um único cidadão não seria capaz de invadir e saquear a terra do 

próximo. Foi o grupo que deu força para que vários outros saqueassem aquela região 

devastada da Ucrânia. Várias vidas desperdiçadas.  

Voltando à figura de Macabéa estendida no meio fio, atropelada por um carro, já é 

brutal se imaginar a cena e a personagem não existe e o atropelamento não aconteceu de 

verdade. Porque é tão difícil para alguns membros sociais entender que o ódio pelo próximo, 
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em qualquer lugar no qual esse se encontre, é muito mais brutal? Qual seria a anestesia usada 

para não se sentir incomodado com a dor alheia? Safatle (2018, p.73) aponta:  

 
Através de sua teoria do desamparo, Freud insistira que as sociedades 
modernas estariam abertas ao retorno de figuras superegoicas de autoridade 
vindas em linha direta do mito do pai primevo ou que permitem a 
identificação com tais tipos ideais que prometem a encenação de um lugar 
de excepcionalidade no qual a transgressão da lei é possível.  

 
 Esses líderes mundiais que se tornam mitos, e para se manterem, precisam propagar a 

crença odiosa, explorando segundo Souza (2017), classes abaixo de sua posição com umas 

migalhas de salário, apoiando a matança de pobre pela polícia, diminuindo seus afazeres, 

contratando subalternos para limpar sua casa. Portanto, tomando consciência da exploração do 

pobre, cria-se o ambiente ideal para, segundo Safatle (2018, p.73): “[...] compreender o 

fascismo como uma patologia social de traços paranoides”. O autor (2018, p.72) continua 

dizendo que: “sociedades que se servem do medo como elemento decisivo da constituição de 

sua coesão social tendem a aproximar suas dinâmicas de incorporação do poder”. Nesse 

sentido, alguns CNPJ’s provocam tanto medo na população, que fazem o pobre trabalhar 

exaustivamente, por vezes, só para pagar a conta de luz, por exemplo. No romance, Rodrigo 

S.M., em Lispector (1998, p.21), pergunta: “Por que escrevo sobre uma jovem que nem 

pobreza enfeitada tem?” O narrador procurou elucidar tais motivos, mas a questão aqui 

levantada seria que é preciso falar sobre essa brasileira que foi inventada para lembrar das 

brasileiras que não podem se dar ao luxo de enfeitar a pobreza, pois vai faltar para pagar as 

contas e, talvez, nem dê para pagar todas.  

 Na condição de pobre e brasileiro, existe um anseio por justiça social e esta acontecerá 

quando se conseguir enxergar esse outro que é esvaziado de atributos, tal qual podemos ler 

em A hora da estrela (1998, p.22): “a pobreza é feia e promíscua”. Assim, é preciso enxergar 

para entender que, segundo Quinet (2004, p.118) existe um desejo humano em ter: “[...] o 

lugar de onde o sujeito aguarda um olhar de amor, o reconhecimento de seu valor, a 

admiração, aplausos”. Retirando todas as questões que implicam em esperar de um outro o 

amor que deveria estar, a priori, no próprio sujeito. Não há como se negar o fato de que olhar 

a figura de um pobre, de uma nordestina como feio e promíscua, traz um sentimento de 

esvaziamento pessoal muito grande. Para Lispector (1998, p.36): “A datilógrafa vivia numa 

espécie de atordoado nimbo, entre céu e inferno. Nunca pensara em ‘eu sou eu’. Acho que não 

se julgava ter direito, ela era um acaso”. Sem conhecimento de si mesma, sem se sentir como 

uma realidade física no mundo, sozinha e perdida no Rio de Janeiro, Macabéa exemplifica 
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homens e mulheres esvaziados de si e que seguem a qualquer lobo, para qualquer matadouro. 

Safatle (2018, p.74) diz: “Inicialmente, o líder fascista se constituiria a partir da imagem 

arcaica de um pai primevo que não se submete aos imperativos de repressão do desejo, 

conseguindo mobilizar uma revolta contra a civilização e sua lógica de socialização”. 

 Corpos dóceis, sujeitos à fome, ao desterro, à falta de amor via toque, perdidos numa 

cidade que engole. Para Foucault (2008, p.146): “[...] a materialidade do poder se exercendo 

sobre o próprio corpo dos indivíduos”. O teórico fala no trecho de um outro momento 

histórico, mas não se pode negar que o poder, ainda, recai sobre o corpo dos indivíduos, 

tornando as vidas, em muitos momentos, desperdiçadas. 

 Na primeira página do livro A hora da estrela se encontra uma lista de nomes que 

Lispector (1998, p.7) enumera como possíveis alternativas ao título, como: “ELA QUE SE 

ARRANJE”, escrito assim mesmo, em maiúsculo, bem antes da era digital decidir que caixa 

alta significa gritar ou também pode ser uma representação gráfica da arrogância e do 

desprezo. Populações esvaziadas gritam, a dor nunca permitiu que um corpo estivesse parado, 

em repouso, este se convulsiona. Corpos que até hoje, 2021 são isolados para não contaminar 

os que detêm o poder. Foucault (2008, p.145) ainda diz: “[...] serão aplicadas receitas, 

terapêuticas como a eliminação dos doentes, o controle dos contagiosos, a exclusão dos 

delinquentes. A eliminação pelo suplício é, assim, substituída por métodos de assepsia: a 

criminologia, a eugenia, a exclusão dos ‘degenerados’”.  

E em A hora da estrela, poderia ser corporificada, no referido título citado acima, a 

representação da momentânea vontade de assumir a fala da “elite do atraso”, para usufruir de 

seus privilégios. Contudo, não é o que foi assumido no conjunto da obra por Rodrigo S.M. e 

por Clarice Lispector. 

 Essa “limpeza”, que foi bem denominada de eugenia, continua fazendo seu papel de 

desviar os olhos para tudo o que se encontra às margens. Tal receita nunca foi terapêutica, 

somente, uma forma institucionalizada de desviar o olhar. Safatle (2018, p.73) esclarece que: 

“’[...] as tendências paranóicas dos indivíduos são evidenciadas e muitas vezes canalizadas 

por instituições que pretendem distrair tais tendências de suas razões objetivas’”. Essa 

sociedade que controla de forma muito rígida, acaba por patologizar mais enraizadamente sua 

população. Souza (2017) deixa claro que esses que controlam, em nome de uma moral 

elevada, são seu oposto e que a real moralidade se encontra no respeito ao próximo, 

principalmente, os mais fragilizados por situações que estes nunca criaram.  

 Lispector (1988, p.11-12) diz que “Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada 

pelas nordestinas que anda por aí aos montes”. É preciso observar que a autora não fala que os 
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nordestinos do sexo masculino que andam por aí aos montes, mas remonta a felicidade à 

figura feminina e, nesse caso, à mulher que veio do Nordeste. Atente que é uma pergunta 

sobre a felicidade levada a um objeto que seria uma mulher nordestina e que é, na realidade, 

seu oposto, ou seja, todas essas mulheres nordestinas não reconhecem que palavra é essa, 

transformando-se em uma palavra doida, pois foge do conhecimento daquelas que mais a 

buscam. Portanto, quem se encontra com a felicidade não se pode afirmar que teve uma vida 

desperdiçada, para todos os outros brasileiros, recortando-se para as nordestinas, pode-se 

concluir que são vidas que vem sendo desperdiçadas. Deleuze (1997, p.33) faz uma pergunta: 

“Se é verdade, como foi dito pelo bispo irlandês Berkeley, que ser é ser percebido (esse est 

percipi), seria possível escapar à percepção? Como tornar-se imperceptível?”. Bem, Macabéa 

era imperceptível como tantos outros nordestinos, pobres, negros, mas ainda se forem 

mulheres. Paulatinamente, vão se esvaziando vidas, tornando-as imperceptíveis e 

descartáveis.  

 A pior face dessa crueldade que o homem pratica com outro é buscar um líder que 

nunca vai fazer o oprimido tornar-se alguém visível pela sociedade, menos descartável, mas 

muitas vezes o que foi rechaçado, torna-se opressor. Isso é perverso, por isso que Safatle 

(2018, p.73) esclarece que: “[...] a propaganda fascista ‘apenas toma os homens por aquilo 

que eles são: verdadeiras crianças da cultura de massas atualmente estereotipada”. É preciso 

ler e entender a visão de Lispector (1998, p.12) que faz seu narrador dizer: “[...] todos nós 

somos um e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe 

faltar coisa mais preciosa que ouro – existe a quem falte o delicado essencial”. Vivemos no 

lugar da falta e mesmo assim não falta a todos tudo, porém existe uma classe “privilegiada” 

em que falta o “delicado” essencial. 

 E quando, aqueles, para quem falta o essencial, escolhem o lobo que irá fritar a ovelha 

é muito triste e até, mesmo, patético tal cenário, pois ainda ressaltando Safatle (2018, p.77) 

falando desse líder: “[...] ‘pequeno grande homem’, uma pessoa que sugere, ao mesmo tempo, 

onipotência e a ideia de que ele é apenas mais um do povo, um simples, rude e vigoroso 

americano, não influenciado por riquezas materiais ou espirituais”. É preciso ressaltar que 

para as eleições de 2018 e até esse momento 2021 esse “pequeno grande homem” só surge 

dessa forma se for através de uma propaganda profissional, do contrário, entre selfs e 

filmagens amadoras, o lobo diz ao que veio. Se Lispector (1998, p.12) é capaz de provocar 

catarses na leitura fragmentada com que escreve, pode-se então afirmar com ela que: “Quem 

vive sabe, mesmo sem saber que sabe”. É por essa conjuntura que é necessário uma pedagogia 
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para o oprimido, muito mais do que seguir cego ao menor movimento em direção a uma 

multidão que não se enxerga como cidadão.  

Segundo Safatle (2018, p.78):  

 
Conhecemos a ideia clássica segundo a qual situações de anomia, famílias 
desagregadas e crise econômica são o terreno fértil para ditaduras. Como 
quem diz: lá onde a família, a prosperidade e a crença na lei não funcionam 
bem, lá onde os esteios do indivíduo liberal entram em colapso, a voz 
sedutora dos discursos totalitários está à espreita. 
 

Em 1977, Clarice Lispector escrevia A Hora da estrela. A escritora participou de 

passeatas contra a Ditadura. Coggiola (2001, p.85) diz sobre os protestos desse período: “As 

palavras de ordem eram: reposição salarial, no plano econômico, e o fim da ditadura militar, 

no campo político”. Ainda na fala de Coggiola (2001, p.85): 

 
Em 1977, foram organizadas as campanhas pela Anistia Ampla, Geral e 
Irrestrita e por uma Constituinte Livre e Soberana. Tais campanhas acabam 
aglutinando diferentes setores da oposição brasileira e ampliando as 
conquistas democráticas. O ano de 1977 assistiria ainda a manifestações 
operárias contra a ditadura militar. Foi um momento de intensa atividade 
política e sindical, que se estendeu até, praticamente, maio de 1978. 
 

 Se já foi vencida essa questão, porque ela retoma e com uma força preocupante? Força 

essa que elegeu um presidente da república. Talvez uma das respostas esteja contida em um 

aparelhamento de Estado repressor que não se furta de usar de violência por motivos muitas 

vezes que poderiam ser resolvidos por forças argumentativas, porém o palco do diálogo, 

ainda, não está aberto. Safatle (2018, p.72) explica que:  

 
Freud parece concentrar-se nos casos em que a incorporação se dá através da 
circulação reiterada do medo social, o que pode explicar as descrições 
freudianas do “pânico” que explode no interior da massa que perdeu seus 
líderes produzindo a regressão à situação de atomização amórfica. 
 

 Foucault (2008, p.147) diz que: “Na verdade, nada é mais material, nada é mais físico, 

mais corporal que o exercício do poder...”. Esse corpo que se coloca contra as massas, porém 

ainda mais do que isso, mesmo já estando em uma sociedade, totalmente informatizada, a 

falta de letramento por uma parte significativa da população impede que se possa decodificar 

uma notícia, diferenciando o discurso. A grande educadora continua sendo a TV aberta que 

financiou antenas para a conversão de aparelhos analógicos em digitais. Souza (2017) ao dizer 

que “elite do atraso” ainda possui uma mentalidade escravista, diz que esta construiu uma 

esfera midiática bem adequada a seus fins. Isso porque, segundo o autor (2017), há ausência 

de pluralidade de informações e a grande imprensa trabalha para uma massa influenciável e 



54 

 

manipulável que ainda não consegue pensar por si mesma. No prefácio do livro Pedagogia do 

Oprimido, de Paulo Freire, há uma passagem que diz que é necessário uma pedagogia não 

para este, mas dele, do oprimido. Ou seja, é uma forma de inversão, na qual não se fala para o 

outro ou sobre esse outro, porém esse assume seu local de fala para dizer de si mesmo. E para 

isso, o processo tem sido lento e gradual e tem acontecido, através da democratização do 

acesso, mas em um período de intensa convulsão social como o desse momento. É preciso, 

novamente, citar a fala de Freire (2005, p.87): “Nenhuma ‘ordem’ opressora suportaria que os 

oprimidos todos passassem a dizer: ‘Por quê’?”. A própria personagem é um exemplo do 

quanto o desconhecimento contribui com a alienação. Lispector (1998, p.15) diz em A hora 

da estrela: “Quero antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à 

toa. Se tivesse a tolice de se perguntar ‘quem sou eu’? cairia estatelada e em cheio no chão. É 

que ‘quem sou eu?’ provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade?” Perguntas 

sempre levam a outras perguntas que, inevitavelmente, poderiam chegar no momento de 

perguntar, por exemplo, porque a escravidão teima em não acabar, de verdade? Por que se 

criam tantas outras formas de escravizar e desperdiçar vidas humanas? Safatle (2018, p.74) 

mostra como as mudanças só são uma nova roupagem, que trazem, em seu bojo, a mesma 

história, pois: “[...] fizeram do pai de família não mais o artesão ou o camponês reconhecido 

em sua autoridade de iniciador do filho em habilidades específicas, mas o funcionário 

despersonalizado e impotente das corporações”. 

 Concluindo esse capítulo: existe uma tendência em grupos sociais de se eleger um 

líder que preencha fantasias que não se ancoram no real, isso feito por um reiterado medo 

social, ficando mais propício a isso, quando há um pânico das massas, caso muito bem 

articulado por uma mídia que reiteradamente promoveu uma ojeriza ao Partido dos 

Trabalhadores (PT). Para Safatle (2018, p.72): “[...] sociedades que servem do medo como 

elemento decisivo da constituição de sua coesão social tendem a aproximar suas dinâmicas de 

incorporação de poder”, ou seja, guiados por um líder ao seu bel-prazer. Portanto, por meio 

desse pânico, geram-se tendências paranoides (2018, p.73): “como uma patologia social”. O 

governo canaliza tais sintomas desviando do seu real objetivo que seria uma vida mais digna 

para todos, segundo o que preconiza a Constituição.  

 Assim, Safatle esclarece que as democracias de tempos em tempos sofrem regressões 

autoritárias, em 2020, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos da América criam os chamados 

mitos já citados mais acima. O filósofo deixa claro o surgimento de líderes superegóicos que 

dizem ser possível a transgressão da lei. Tal líder acaba por suspender a repressão do desejo, o 

que gera figuras fascistas que se sentem protegidas e suspendem a noção de culpabilidade. 
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Ainda para Safatle (2018, p.75): “[...] o que o fascismo permite é um paradoxal gozo da 

desordem acompanhado da ilusão de segurança”. Estes elegem possíveis vítimas como o PT e 

a China, por exemplo. Conforme Safatle (2018, p.76):  

 
[..] há novos ombros nos quais esse peso cai (os judeus que ‘estariam por 
trás’ do sistema econômico explorador, os árabes e imigrantes que ‘estariam 
por trás’ do déficit da seguridade social e da crise do Estado-providência, 
isso quando não são vistos como meros terroristas potenciais etc). Daí a 
necessidade profunda de atualizar constantemente práticas de segregação, 
não importa com quais atores. 
. 

 Clarice passou por isso por viver a Segunda Grande Guerra e ser judia. Macabéa com 

seu perfil nordestino passaria por isso até hoje se não fosse uma personagem e estivesse viva! 

Assim, nesse jogo de transgressão e ordem, Safatle (2018, p.76) diz que:  

 
Não por acaso, as novas lideranças autoritárias que parecem periodicamente 
emergir de ‘democracias consolidadas’ (Sarkozy, Berlusconi, George 
W.Bush, entre vários outros) são uma mistura bricolada de pai severo e 
bufão desajeitado, alguém que parece ter as mesmas fraquezas e desejos de 
transgressão que nós.  
 

 A massa identifica-se ao bufão, pois, desde sempre esteve, “escravizada” ao Capital e 

sofrendo com a perversidade deste, para Safatle (2018, p.77): “’pequeno grande homem’, uma 

pessoa que sugere, ao mesmo tempo, onipotência e a ideia de que ele é apenas mais um do 

povo, um simples, rude e vigoroso americano, não influenciado por riquezas materiais ou 

espirituais”. Esse capítulo de O circuito dos afetos chamado de Da arte de ser afetado por 

corpos que quebram dialoga muito com a Elite do atraso, de Jessé Souza, e o habitante desse 

imenso continente sul-americano é capaz de entender todas essas agruras por meio da pele de 

Macabéa e concordar com Safatle que situações de crise econômica tendem a ser terreno fértil 

para ditaduras. 

 O filósofo aponta como possível solução, (SAFATLE, 2018, p.79) que: “Seria 

necessária a existência de um modelo alternativo de identificações que se daria de maneira 

horizontal e com forte configuração igualitária”. O trecho refere-se a figuras populistas e 

prescinde de abrir-se a novos círculos de afetos. Para aqueles que percebem esse momento 

fica muito claro que a figura do ídolo precisa ser rompida tal qual a criança que, para entrar no 

mundo adulto, rompe com esse ídolo paterno. Como diz Safatle (2018, p.85): “O caso 

brasileiro recente do esgotamento do lulismo é um exemplo quase didático nesse sentido”. É 

preciso ultrapassar os modelos de constituição de autoridade, diz o teórico que termina o 
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capítulo associando circuito de afetos a corpo (2018, p.95): “Basta que haja circuito de afetos 

para que haja corpos em relação, mas o que não pode existir é política sem corpos”.  

Macabéa é esse corpo esvaziado no meio fio, uma existência desperdiçada que 

desejava “as coca-colas” da vida, ou seja, tinha curiosidade e queria mais... desejava que seu 

corpo encontrasse outro corpo, por isso teve um namorado que não pode ser o “chose one” 

como nas comédias românticas, mas que era uma tentativa de desejo. 
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4 O RELACIONAMENTO AMOROSO DE MACABÉA 

 

 De fato, Clarice Lispector não poderia conjecturar uma lei que defendesse mulheres de 

maus tratos e, ainda por cima, dos psicológicos, porém Gotlib (1995, p.466) aponta o quão 

apurado era o olhar de Clarice sobre o todo, principalmente sobre como se constituiu o 

primeiro e único relacionamento amoroso da personagem que nada tem de saudável ou 

cuidadoso. No caso de Olímpico, seu desejo pela personagem era social, já Macabéa queria 

que fosse físico e, também ser amada: 

 
A reflexão cuidada, que desmascara uma lógica cruel do sistema, mistura-se, 
assim, a uma emoção perplexamente indignada: e mais uma vez o leitor é 
pescado num mal-estar contundente, tal como a dor de dentes que sente 
Macabéa, “que atravessa a história sem estardalhaço, mas em fina e 
permanente pungência”. 
 

O namoro de Macabéa, nitidamente, revela um mal-estar. Há algo errado, mas a 

personagem não sabe dizer o que, só se sujeitar. Para Gotlib (1995, p.53), citando Hélio 

Pellegrino, diz de Clarice: “via demais, e o sofrimento lhe brotava da crispação de suas retinas 

expostas às agulhas de luz que saltam do coração selvagem da vida [...] Vidente e visionária, 

Clarice era fustigada – crucificada – pelo excesso de estímulos, conscientes e inconscientes, 

que tinha que domar”. Nesse sentido, não que escreveu sua personagem em cima de uma lei 

de proteção à violência contra a mulher, isto porque mesmo fazendo direito, a lei estava muito 

aquém do que viria a acontecer, quase 100 anos depois. Contudo, obviamente que tão 

atravessada por estímulos conseguia perceber os maus-tratos masculinos com relação ao 

feminino e aí sim, pôde construir uma Macabéa também crucificada por agulhas interiores e 

exteriores.  

É vivido um momento da humanidade no qual o aproximar-se do corpo de outra 

pessoa pode significar morte, porém existe a consciência de que esse momento levará um 

tempo, mas passará. Isto porque o toque, o corpo do outro sempre foi essencial à vida 

humana. Safatle (2018, p. 96) afirma que: “Por isso, corpo capaz de produzir afetos que nos 

despedaçam ou ao menos que nos levam a pensar sínteses de maneira completamente nova”. 

Ou seja, o corpo físico possui essas duas possibilidades: despedaçar outros corpos ou 

ressignificar nosso conhecimento, nos trazendo vida. Trazendo um novo olhar, Helena (2016, 

p.252) diz que:  

 
Despojada de beleza e de atributos femininos, tragados pela metáfora ‘um 
cabelo na sopa’ (que lhe é imputada por outro nordestino, Olímpico de Jesus, 
feio, pobre e burro como ela), a personagem não aponta, pois, para o símbolo 
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da terra mãe, seiva e matriz da vida dos brasileiros, como no código 
romanesco de Alencar. Ao contrário de Iracema, Macabéa é associada ao 
meio-fio, à beira de calçada, ao rés-do-chão, ao capim, à coisa rasteira sem 
glamour, quase abjeta. É mulher feia que, no ambiente machista e patriarcal 
urbano e rural brasileiro, nenhum homem quer. Nascer no Nordeste, vive aos 
trancos e barrancos na cidade grande e morre atropelada por possante 
engrenagem, denotativa e conotativamente falando.  
 

 Notoriamente, dois personagens que fisicamente, ainda hoje, não são considerados 

atrativos. Apesar disso, da falta de atração, os dois personagens estabelecem um romance, 

uma hipótese para tal acontecimento seria por não ter a possibilidade de formar 

relacionamentos com outras pessoas? Lispector (1998, p.16) falando de sua personagem: “A 

pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe 

responde ao sorriso porque nem ao menos a olham”. O excerto levanta perguntas, pois na 

realidade não é tolo sorrir na rua. O sorriso tem essa natureza de cativar e, muitas vezes, pode 

ser devolvido com um sorriso. A questão que o narrador levanta, não é em si o sorriso, mas o 

olhar, Macabéa é, tragicamente, invisível, portanto, seu sorriso não ecoa, fica preso nos 

limites do próprio corpo da personagem e isso é, também, solitário. Para Quinet (2004, p.11): 

“A realidade visual do percipens é sustentada por essa cortina que vela tanto a falta no Outro 

como a presença do olhar que a conota”. Esse retorno significativo de um olhar incidindo 

sobre um sorriso que prima por esse outro. Relacionamentos afetivos são sustentados em cima 

da condição anterior: olhar, ser olhado, sorrir, receber sorrisos, tudo isso dentro de uma 

estrutura corporal.  

 Para que haja essa relação de atração entre pares, usa-se da cultura da região em que se 

vive e, por vezes, uma cultura ocidental que se perpetua a longos anos. Isso é bastante 

característico no romance A Hora da estrela, no qual há entradas de texto que identificam a 

nordestina que foi criada por uma tia de forma a reproduzir muitos jargões machistas que não 

liberam a mulher para um contato de prazer como sua proposta de relacionamento. Assim, 

para Beauvoir (1975, p.118): “Durante o período do noivado, do flêrte, da côrte, por 

rudimentar que tenha sido, ela continuou a viver em seu universo habitual de cerimônia e 

sonho; o pretendente falava uma linguagem romanesca ou pelo menos cortês [...]”. A filosofa 

cita o que é comum às moças e note que ainda existem comportamentos assim nas duas 

primeiras décadas do século XXI, porém o que a autora deixou de fora é que nem sempre esse 

homem é cortês, existe um bom número de casos, no qual esse outro masculino é violento. 

Como o Olímpico da Macabéa que pratica em diversos momentos uma violência psicológica 

com a namorada.  A pergunta que se faz, não só no texto de Clarice e nessa dissertação seria: 

o que acontece quando se forjam relacionamentos que não ecoam? Que só existem de um lado 
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do casal e não do outro? De fato, quando só um investe em uma relação e a outra parte não se 

importa ou se importa, por querer dominar e tantas outras possibilidades que podem 

acontecer, é que há um esvaziamento de corpos e vontades. O pior é que, muitas vezes, isso 

desdobra-se em violência física! Isso em nome de uma cultura que teima em permanecer viva 

e que remonta à época, até antes, em que Beauvoir (1975, p.67) escrevia: “Admite-se 

unânimemente que a conquista de um marido – em certos casos, de um protetor – é para ela o 

mais importante dos empreendimentos”. Ou seja, o desejo de um protetor é vivo no 

imaginário feminino, portanto uma lei surge em defesa dessas mulheres que nunca 

aprenderam a se defender e que ao buscar proteção acabam por conseguir maus tratos. 

Observe o quanto dessa violência encontra-se arraigada ainda, através do texto de Beauvoir 

(1975, p.75) que diz: “Para a jovem, a transcendência erótica consiste em aprender a se tornar 

prêsa".  

A lei Maria da Penha contribui para que a mulher não se sinta e não seja mais presa, 

mas dona do próprio querer e de seu próprio querer e de seu próprio corpo. No romance, 

Lispector (1998, p.18): “Mas que ao escrever – que o nome real seja dado às coisas”. Na 

época, Rodrigo S.M. sabia que precisava nomear as coisas, porém não havia uma lei que 

falasse, especificamente, qual era o nome daquilo que o namorado de Macabéa fazia com ela.  

 Nos dias de hoje, esse nome existe e se encontra muito bem explicado na lei de 

número 11.340 de 07 de agosto de 2006 que possui como intenção a prevenção, a punição e a 

erradicação da violência contra a mulher, sendo um dos braços da Constituição em seu § 8º do 

artigo 226 que fala da convenção e eliminação de todas as formas de violência contra a 

mulher. Tal lei cria mecanismos de coação e prevenção contra a violência doméstica e 

familiar. São esclarecidas as quatro formas de como esse tipo de violência atua: I – a física; II 

– a psicológica; III – a sexual e, por último, IV – a patrimonial. Pode-se dizer que Helena 

(2016, p.249) fala sobre esse comportamento presente no romance, ao apontar que:  

 
[...] o discurso que o personagem faz em praça pública, para uma mendiga e 
para Macabéa, e no qual lança sua candidatura a deputado, utilizando-se de 
disparates proferidos em tom bombástico. O nome Olímpico de Jesus 
constitui-se como um paradoxo, já que, por um lado, representa a tentativa 
machista (uma violência olímpica?) de dominar Macabéa, ao tratá-la com 
brutalidade [...]. 

 

A teórica cita a violência possível de uma personalidade machista e necessário se faz 

pontuar que esta nem sempre é física. Portanto, Lispector (1998, p.21) diz: “[...] se a moça 

vier a se casar, casar-se-á magra e leve, e, como virgem, de branco. Ou não se casará”. Só 
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nesse trecho existem várias questões com relação a uma mulher nordestina. Começa pela 

questão casamento que é uma prática cultural da sociedade brasileira e não apenas e tal prática 

está ancorada a um entendimento de que só casam aqueles que são desejáveis, tanto o 

masculino quanto o feminino. Beauvoir (1975, p.228) explica essa visão de mundo: 

 
A mulher aprende depressa que sua atração sexual é apenas a mais frágil de 
sua armas; dissipa-se com o hábito e, infelizmente, há outras mulheres 
desejáveis no mundo! Ela se esforça contudo para ser sedutora, por agradar: 
amiúde é ela dividida entre o orgulho que a impele para a frieza e a idéia de 
que com seu ardor sensual lisonjeará e prenderá o marido. 
 

 Lendo as páginas do romance em qual dessas supostas qualidades para o casamento a 

personagem possuí? Portanto, é válido a pergunta que o narrador faz ao questionar se sua 

personagem irá se casar. A segunda questão que se levanta no excerto anterior é que se for 

possível casar-se, irá fazê-lo magra e leve, isso porque os dois atributos eram em função da 

comida que a tornava magra. Observe que não há menção da personagem passar fome, ao 

contrário, ela comia cachorro-quente e bebia coca-cola, isso levanta a seguinte pergunta: 

mesmo a pessoa tendo comida ela pode passar fome? Não é difícil responder que sim, pois 

coca-cola não é alimento, apesar de ser um produto que sempre foi caro, e cachorro-quente é 

alimento, mas não alimenta e, principalmente, não nutre, se só for o que se tem para comer. 

Uma terceira violência retirada desse trecho é a virgindade, que em si não é um atributo ruim 

ou bom, mas que sendo uma escolha é necessária estar pautada em uma atitude consciente. 

Macabéa era virgem pelo oposto do que deveria, ou seja, por total falta de escolha, pois não 

sabia como escolher não ser mais, não sabia quando e não sabia o porquê de continuar a sê-lo. 

Nesse sentido, três formas de violência foram apresentadas em um pequeno trecho do 

romance: não ser desejável para contrair matrimônio, não se alimentar direito e ser virgem. 

No artigo 3º da Lei Maria da Penha se encontra o seguinte: 

 
Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 
direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à 
moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

 Rodrigo S.M. realmente não pôde defender sua personagem, pois que, em 1977, a lei 

não existia, porém será que hoje uma mulher nordestina conseguiria fazer valer os direitos 

citados acima? se Lispector (1998, p.23) que: “[...] trata-se de uma moça que nunca se viu nua 

porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou por ser feia?”. Foi lançada a pergunta, mas o 

romance fornece a resposta? Não, apenas conjecturas. E tais conjecturas levam a inferir que, 
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no quesito relacionamento amoroso, conforme aponta o narrador, a vida da nordestina seria 

bem difícil. E aí se pode afirmar como faz Lispector (1998, p.23) que: “Quanto a moça, ela 

vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive, inspirando e 

expirando, inspirando e expirando”. E se esta só consegue fabricar O² e CO² significa que a 

dignidade que é um direito constitucional e que a Lei Maria da Penha assegura, não é de fato 

o que essa mulher, como figura de uma realidade, possui.  

 Portanto, se Simone de Beauvoir (1975) aponta o quanto é difícil a vida de uma 

mulher e sendo notório que ainda se vive muitas dessas questões no século XXI, imagine para 

aquelas que são, preconceituosamente, estigmatizadas como feias? E mesmo assim, Macabéa 

consegue um relacionamento, Helena (2016, p.249) fala deste: “[...] um pobre operário sem 

nobreza, ao mesmo tempo, machista e duro, como se fosse um patriarca dono de engenho, em 

relação à namorada pobre, feia, virgem e burra, que ele trata mal e compara a ‘um cabelo na 

sua sopa’”. Olímpico se via superior à namorada, como esclarece o trecho e não era, claro, 

porém a pergunta é será que se achava mesmo? Se a dignidade constrói uma pessoa que 

entende que tem valor, quando duas vidas, que foram desperdiçadas por um discurso 

mesquinho de uma cultura excludente, se juntam é porque há muita dor latente não 

trabalhada. Por isso, que Lispector (1998, p.23) diz: “O seu viver é ralo”. Se ralo é porque 

falta consistência e não se tem esta, pois muitos direitos são violados de forma brutal. Como, 

por exemplo, ser chamada de cabelo na sopa.  

Essa fala incide sobre a violência psicológica da Lei Maria da Penha em seu Artigo 7º, 

inciso II: 

 
a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação 
 

 Em que ser chamada de “cabelo na sopa” poderia dialogar com a lei anterior?  Começa 

pela diminuição da autoestima. Nesse momento, é necessário entrar na pele da personagem, 

como faria Rodrigo S.M.: qual o sentimento que fica depois de ser ridicularizada dessa forma 

tão vil? Depois da autoestima ter sido pungentemente ferida, o que será que sobrevém? Dano 

emocional, claro. Quando se é ridicularizado, qual a sensação para com o próximo? 

Humilhação! Macabéa em uma curta frase foi: constrangida, humilhada, insultada, 

ridicularizada, causando prejuízo a sua saúde psicológica que já não era equilibrada.  
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Há certo determinismo na construção da personagem, tornando-a muito próxima ao 

que disse Deleuze (1997, p.40) que explicita: “Se o Eu determina nossa existência como a de 

um ser passivo e cambiante no tempo [...]”. Entretanto, o determinismo ainda é palco de 

discussões teóricas e isso não torna irreal que a personagem foi escrita determinada ao trágico, 

como algumas vidas no real. Como diz Lispector (1998, p.18): “(Há os que têm. E há os que 

não têm. É muito simples: a moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo: não 

tinha [...])”. Como não tinha torna-se vítima de quem não tem ou tem menos, ou seja, era 

presa fácil. Beauvoir (1975, p.76) trata um perfil comum no universo feminino como: “[...] 

esse ‘autismo’ traduz-se por sonhos romanescos” e é interessante observar que a personagem 

parece mesmo ter deficiências cognitivas, o que não é uma verdade, pois o que falta é acesso 

ao conhecimento. Esse pseudo-autismo da personagem se explica com o, simples, ela não 

têm, mas segundo Lispector (1998, p.30): “Ela não era nem de longe débil mental, era à 

mercê e crente como idiota”. Pessoas requerem cuidados, por ser presa fácil, à mercê e crente 

como idiota, ela precisa de um relacionamento amoroso, no sentido de que o namoro com 

uma pessoa deveria ser amoroso. Ela estabeleceu um relacionamento, fato, que era 

considerado um namoro, o outro fato é que não era um relacionamento com amor.  

Existe um desejo natural de ver no outro um sujeito amoroso que possa investir seu 

amor em direção a si mesmo. Quinet (2004, p.118) diz sobre esse olhar de amor: “O ideal do 

eu corresponde ao olho benevolente e protetor que trás um olhar de aprovação para os atos do 

sujeito, respondendo assim à sua demanda, que é sempre demanda de amor”. E Olímpico não 

era capaz de fazer isso, apontando uma forma de amar sem receber nada em troca, como 

quando ela sorria, mesmo que não lhe sorrissem de volta. Lispector (1998, p.25) pontua outro 

exemplo: “escondidamente amado chefe”. Não há uma explicação para o motivo pelo qual o 

chefe é amado, somente que era feito de modo escondido, portanto, há um comportamento em 

gostar de quem não a trata bem. Na realidade, há uma grande denúncia contra as opressões, 

ainda que Lispector (1998, p.28) brinque: “Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda 

o que estou denunciando”. Há uma voz que denuncia. 

É preciso ressaltar que a Lei Maria da Penha faz menção à violência doméstica e 

familiar, pois a primeira refere-se ao cônjuge e a segunda fala da família de origem que, no 

caso da personagem, sofre com uma e outra. Olímpico não chegou a ensaiar o desejo por um 

casamento. Este estava no imaginário de Macabéa, porém, a relação era emocionalmente 

violenta, como era a tia que a criou. Lispector (1998, p.33) diz: “[...] a tia a queria para varrer 

o chão”. Note-se que o verbo usado é o querer, portanto, não era uma ajuda, se fosse o verbo 

ajudar seria uma possibilidade, ou outro, pois pessoas que moram no mesmo espaço 
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costumam “dividir” tarefas domésticas, mas também, não foi esse o verbo usado. Se a tia 

queria, subtende-se que havia uma posição subalterna no ambiente familiar.  

Como já visto, a intenção da lei é assegurar direitos que, na prática, não se mantém, 

como o direito também constitucional ao lazer e, no entanto, Rodrigo S.M. conta que em 

criança, a personagem não tinha nem boneca e nem bola o que pode-se dizer que infringe 

também o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas isso hoje, não em 1977, quando não 

havia a lei6. Lispector (1998, p.33) escreve: “[..] tinha medo grande de pegar doença ruim lá 

embaixo – isso, a tia lhe ensinara”. A fala da tia é muito característica daquelas pessoas que 

dizem que doenças sexualmente transmissíveis são diretamente associadas àquelas que são 

promíscuas e, nesse sentido, atrelou tal comportamento à sobrinha ou deixou em aberto que 

esta seria capaz de agir dessa forma. Isso é um dano emocional, não ser bem vista por quem a 

criou e gera baixa autoestima. Rodrigo S.M., em Lispector (1998, p.34), deixa bem claro o 

argumento anterior: 

 
Quando dormia quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça. Ou sonhava 
estranhamente em sexo, ela que de aparência assexuada. Quando acordava se 
sentia culpada sem saber por quê, talvez porque o que é bom devia ser 
proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas se sentia de propósito 
culpada e rezava mecanicamente três ave-marias, amém, amém, amém. 
Rezava mas sem Deus, ela não sabia quem era Ele e portanto Ele não existia. 
 

 O comportamento acima se enquadra como violento definido em lei, porque rouba 

personalidades, isto é, quem lê o romance não tem dúvidas de que a personagem não era 

promíscua, mas a própria tinha dúvidas, tanto que rezava para um deus que não acreditava, 

um deus que foi abandonado com a morte da tia. E Rodrigo S.M. faz menção ao tumulto 

interior que ela vivia, desejava sexualmente os soldados e também desejava ser morta por 

eles. Lispector (1998, p.36): “Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose. Neurose de 

guerra”. Dessa forma, equipara-se ao narrador que diz que sua alegria vem de sua mais 

profunda tristeza. Todo o romance não deixa de pontuar pequenas alegrias, pequenos luxos, o 

que faz com que viver aquela espécie de vida, que fazia a nordestina sentir-se 

despersonalizada, não era de todo mal. Era uma sobrevivência que trouxe, inesperadamente 

um namorado. Lispector (1998, p.43):  

 
Maio, mês de borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação 
talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse 
mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou (explosão) a primeira 
espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse 

 
6 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi publicado em 13 de Julho de 1990. Informação colhida em http;// 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm, acesso em 05/06/2021. 
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englutido um passarinho esvoaçante e preso. O rapaz e ela se olharam por 
entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma 
espécie que se farejam. Ele a olhara enxugando o rosto molhado com as 
mãos. E a moça, bastou-lhe vê-lo para torna-lo imediatamente sua goiabada 
com queijo.  
 

Lembranças boas trazem alento. A nordestina tinha algumas: o cachorro-quente, a 

Coca-Cola, as unhas vermelhas e o primeiro namorado que lhe trouxe uma sensação de 

explosão e ancoragem. Helena (2016, p.248) diz: “Olímpico de Jesus e Macabéa, os migrantes 

muito pobres que se movem do nordeste em direção ao sul”. Diante da assertiva, a questão 

que se levanta não é a pobreza material que, obviamente, não deveria existir ao nível de ferir 

direitos constitucionais como, já visto, os: direitos à saúde, igualdade, dignidade, liberdade, 

propriedade. No entanto, a alegria de viver um relacionamento amoroso, pois é dado ao 

humano gostar da companhia de seus pares. Portanto, apesar de ter sido um início de namoro 

feliz, pois, finalmente, a personagem conseguiu um relacionamento, Olímpico foi educado 

com ela, o que demonstrou interesse, para logo em seguida deixar todo o verniz cair, dizendo 

que o nome dela parecia doença de pele. Macabéa, por uma constante situação de abuso 

familiar não foi ensinada a se defender do outro, apenas a se ver como alguém que não podia 

cometer erros, pois foi instada a isso, sempre! A personagem acabou concordado com o 

namorado, pois também não gostava do nome, como uma forma de desculpas. De fato, é 

possível que pais errem ao nomear seus filhos e pode acontecer destes não gostarem do 

próprio nome, porém, aquilo que não pode acontecer é o destrato.  

Associar o nome a uma doença foi um comportamento perverso por parte de 

Olímpico, sendo um abuso e diminuindo a autoestima da personagem e ela deveria ter se 

colocado contra tal comportamento, mas não foi preparada para isso, pois segundo Lispector 

(1998, p.25): “[...] pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua 

vida”. Sua vida tinha poucas cores, predominava bastante o vermelho: da marca da Coca-cola, 

da cor do cachorro-quente, da cor das unhas pintadas e do vermelho do sangue que iria 

manchar o meio fio. Faltava muitas outras cores, pois Lispector (1998, p.18) também diz: 

“Não tinha aquela coisa delicada que se chama encanto”. Quais as cores do encanto? O 

branco dos (1998, p.28): “[...] ossos fracos por falta de cálcio”. Ela era a personagem da falta.  

Falta esta que marcava o desconhecimento e era tão grande que desconheciam até 

como passear. Nesse sentido, também não seria conhecido como se era namorar, quais 

comportamentos deveriam ter sido adotados? E como eram seres da falta, no passeio, pararam 

em frente a uma loja de ferragem e olhavam vidros, canos, latas, parafusos e pregos, uma 

metáfora da existência deles. Desconjuntados, com suas partes desmontadas e sem a cor de 
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uma carne humana, pois eram vistos, principalmente por serem nordestinos, como alguém 

sem atrativos. 

Os três primeiros encontros do casal aconteceram debaixo de chuva e Olímpico 

irritado, culpa a nordestina por tal fato e ela, imediatamente, se desculpa, como se realmente 

fosse possível, para um ser humano, fazer chover, mesmo que esse ser humano fosse uma 

personagem não há nada no texto informado ao leitor que era preciso suspender a descrença. 

 Ao se falar das leis que regem o universo humano, é preciso lembrar a fala de Deleuze 

(1997, p.41) a respeito do assunto: “As leis são um ‘segundo recurso’ um representante do 

Bem num mundo abandonado pelos deuses”. Lendo a bibliografia de Clarice existe uma 

dúvida e uma crença quanto a existência de algum deus. Há uma lei interiorizada em Clarice, 

a lei da culpa, e ela joga tal lei para Macabéa.  

Sobre a questão religiosa Helena (2016, p.251) diz que:  

 
Macabéa pode ser vista como a metáfora do judaísmo em crise, no qual o 
ritual de sua imolação desencadeia a criação de outra escritura, na 
possibilidade, sempre presente, de se continuar a escrever. Se Macabéa é 
uma datilógrafa que não sabe escrever, o fracasso de sua escrita propicia 
uma visão do judaísmo que estaria sendo problematizada por Lispector (Cf. 
WLADMAN, 2003, p.25). 
 

 A culpa se encontra em todo o romance, pois o próprio narrador sente-se culpado por 

Macabéa ser uma figura tão frágil, com ninguém que a pudesse defender. E nesse sentido, ela 

começa seu único relacionamento com quem foi ensinado a ter vantagens sobre as pessoas, 

Lispector (1998, p.44): “- Olímpico de Jesus Moreira Chaves, mentiu ele porque tinha como 

sobrenome apenas o de Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado por um padrasto 

que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como 

pegar mulher”. Uma atitude profundamente machista, o verbo pegar deixa isso bem claro, 

pois a lei dos relacionamentos amorosos diria que toda ação é feita em torno de troca de 

afetos, para que haja uma decisão consciente, se aquelas duas pessoas ficarão ou continuarão 

juntas. Já pegar refere-se a objetos que não podem escolher se querem ser pegos ou não, isso 

por ser uma forma de fala ilocucionária7.  

  Macabéa apesar de toda a falta é uma figura que se encanta com a vida e que tem uma 

sede grande de conhecimento, porém não sabe onde buscá-lo. Ao se relacionar com Olímpico 

tenta tirar dele alguma aprendizagem, pois um homem que trata as pessoas e não deixa que 

elas percebam que a intenção é, somente, ter vantagens deveria, a priori, conhecer mais do 

 
7 É um ato de fala que realiza ou tende a realizar a ação nomeada. No caso do texto citado, pegar realizaria o ato 
ficar com a pessoa no sentido de passear, beijar, etc. 
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que a nordestina, por isso ela o enchia de perguntas e para Lispector (1998, p.45): “Mas ele, 

galinho de briga que era, arrepiou-se todo com a pergunta tola e que ele não sabia responder. 

Disse aborrecido: - Eu sei mas não quero dizer!” Ela se desculpa novamente. As perguntas de 

Macabéa são tolas porque teve, na infância, um excesso de proteção no que tange ao 

comportamento frente à alteridade, mas muitos abusos com relação à família de origem. 

Mesmo com tanta falta de conhecimento do mundo exterior, entre um e outro cascudo que a 

tia lhe dava, aprendeu algumas coisas, como diz Lispector (1998, p.45):  

 
Ela sabia o que era o desejo – embora não soubesse que sabia. Era assim: 
ficava faminta mas não de comida, era um gosto meio doloroso que subia do 
baixo-ventre e arrepiava o bico dos seios e os braços vazios sem abraço. 
Tornava-se toda dramática e viver doía. Ficava então meio nervosa e Glória 
lhe dava água com açúcar.  
 

Sabia também a respeito das classes sociais e entendia, conforme fala Lispector (1998, 

p.45) que: “’Metalúrgico e datilógrafa’ formavam um casal de classe”. Portanto, havia não só 

um interesse físico pelo relacionamento, mas também social. Queria sentir-se mais do que era, 

nesse sentido, havia uma ambição como a do namorado, mas não igual a do namorado. 

Pode-se ler em Lispector (1998, p.46): “- Pois para mim a melhor herança é mesmo 

muito dinheiro. Mas um dia vou ser muito rico, disse ele que tinha uma grandeza demoníaca: 

sua força sangrava”. Essa força que sangrava e fazia passar por cima de tudo, o tornava 

soberbo com uma medida de desconhecimento ou não querer enxergar o real, por isso 

considerava-se inteligente e era derrubado no namoro, pois reconhecia que inteligência está 

diretamente ligada ao conhecimento e quando Macabéa faz perguntas que ele desconhece, 

passa a projetar toda falta na figura feminina, desdobrando em maus-tratos.  

Segundo Helena (2016, p.255): “Lispector amplia e metamorfoseia Macabéa, ao 

conectá-la a uma conhecida outra estória de matriz oral, que dinamiza candente (e ao mesmo 

tempo cética e reveladora da crueldade do mundo) releitura da estrela que guiou os Reis 

Magos à manjedoura”. Ou seja, para a teórica a história da personagem entrelaça-se com a 

história bíblica, ressaltando a estrela, mas deixando claro também que não é uma estrela em 

ascensão e sim uma estrela que cai ao rés do chão.  

Em um dos artigos dos manuscritos de Lispector (2017, p.187) pode-se ler: “[...] 

torcemos para que Macabéa se transforme de objeto sujeito da história [...]”. E quando 

Rodrigo S.M. apresenta sua personagem, em todo tempo, ele pontua a mesma intenção, diz 

que gosta dela, sofre por ela. Portanto, essa grande metáfora judaica, história humana, história 
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nordestina é para deixar claro que há uma importância primordial em cada ser humano, venha 

de onde vier, porém a sociedade excludente rechaça a humanidade e escolhe vencedores.  

É mister ressignificar as relações humanas que estão carregadas de abusos e 

violências, quando não físicas, muitas vezes psicológicas que levam o ser humano a ter uma 

autoestima fraturada, frágil e sujeita a destratos, como a personagem em Lispector (1998, 

p.48) que diz: “Ela: Desculpe mas não acho que sou muito gente”. A estrela de Clarice é 

muito gente sim e foi por ela, em homenagem a ela, que a autora resolveu escrever um 

romance inteiro falando dessa humanidade que precisa trabalhar as vulnerabilidades para 

chegar a se realizar em vida e não no meio fio. 
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5 UM OLHAR SOBRE AS VULNERABILIDADES 

 

Iniciando a fala sobre vulnerabilidade é preciso ressaltar a que diz respeito a 

determinados recortes que vem expressos pela palavra povo, como o povo judeu em boa parte 

da vida de Clarice e o povo nordestino que é visto, ainda, nos dias de hoje, de forma 

estigmatizada. Não tratando esses dois povos como os únicos que sofreram com preconceitos 

e genocídios, pois existem muitos outros povos que sofreram tão quanto, porém é um recorte 

em função do romance trazê-los à tona. A nação judaica tornou-se uma das mais vulneráveis 

durante a Segunda Guerra Mundial. Já o nordestino continua sendo. Para Moser (2011, p.81):  

 
Se a má distribuição das ricas terras ucranianas era o resultado de uma 
liderança política perversa, os problemas sociais de Alagoas também, como 
o adicional de uma geografia hostil e uma economia de alcance limitada. 
Nada disso, para dizer o mínimo, favorecia o desenvolvimento de uma 
sociedade igualitária.  
 

Pode-se dizer que, durante muito tempo, para o povo nordestino não havia governo. 

Por isso sua constituição foi feita através de vários movimentos sociais que acabaram por 

forjar o que hoje se conhece desse território brasileiro.  Para Paiva (2014, p.43):  

 
Os movimentos sociais são um dos indicadores mais expressivos para a 
análise do funcionamento das sociedades. Segundo Arim Soares do Bem 
(2012), os movimentos sociais servem para demonstrar como a militância 
política impulsiona a institucionalização jurídico-legal das conquistas (força 
transformadora); permitem também o conhecimento do modelo de 
sociedade, uma vez que, por intermédio deles se tornam materialmente 
visíveis as “feridas sociais”. Para Aloísio Ruscheinsky (1999), as mudanças 
políticas ocorridas dentro de um determinado período podem incrementar ou 
delimitar o campo de expressão dos movimentos sociais. 
 

 Por ser uma região logo abaixo da linha do equador, no qual o sol incide mais 

diretamente sobre o local, natural que a seca seja uma questão séria e recorrente do espaço. 

Isso associa a figura do nordestino com alguém mais bruto, desprovido de certa característica 

de fineza. Paiva (2014) conta que a região era vista, no cinema, como uma espécie de faroeste 

brasileiro. Nas palavras da doutoranda (2014, p.122):  

 
O cangaço é apresentado como a base de um conflito que ainda envolve 
polícias e/ou volantes militares; os conflitos ocorrem nas cidades e na 
caatinga, onde o coronelismo reina contra a população humilde; as mulheres 
são divididas entre moças de família, reclusas e silenciosas e mulheres 
cangaçeiras; e, contra tudo isso, aparece a fome e a seca como cenário que 
propicia uma maior dramaticidade às narrativas, fazendo com que as 
histórias, na maioria dos casos, adquiram contornos épicos. 
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Sendo uma região ligada a este movimento social que visava revisitar políticas injustas 

para com sua população, é notório que tenha se ficado caracterizado por pessoas chamadas de 

Cangaceiras e tratadas, publicitariamente, pelo governo como marginais. O primeiro chefe 

dos cangaceiros Jesuíno Brilhante atuou no Rio Grande do Norte e na Paraíba (1870). 

Considerado “Robin Hood” saqueava e distribuía as mercadorias entre os mais pobres, 

Virgulino Ferreira, o Lampião, o seguiu e tem esse nome por matar com sua espingarda que 

como um lampião não deixava de ter clarão (PAIVA, 2014, p.124). 

Pode-se repensar essa forma de atuação de uma dada sociedade por meio de uma das 

questões levantadas por Safatle (2018, p.80) que diz: “Por isso, as relações de cooperação 

tipificadas em confrarias ou comunidades de iguais só podem se consolidar, dentro de um 

paradigma freudiano, apoiando-se na exclusão violenta da figura antagônica”. O que 

corrobora a visão do nordestino como o Outro.  

A visão que Paiva (2014, p.127) apresenta dos: “homens, de aspecto rude, com alguma 

dificuldade em compreender o mundo que os cerca e organizar pensamentos, por isso mesmo 

são rejeitados e desvalorizados, vivem só e nos raros contatos que fazem com o outro são 

enganados ou humilhados”. Portanto, não há ficcionalização quando Lispector (1998, p.52) 

apresenta a personalidade de sua nordestina como desprovida de autoestima: “Ele falava 

coisas grandes mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes como ela própria”. 

Macabéa como representante nordestina, sentia-se insignificante, Clarice como pessoa real 

viveu durante muito tempo sob o estigma de ser judia.  

A vulnerabilidade do povo judeu foi brutal durante muito tempo, vagando fora do seu 

lugar de origem. Moser (2011, p.29 e 47) conta da Podólia que tinha sido parte do Império 

Russo e nos dias atuais fica no sudoeste da Ucrânia. Moser (2011, p.27) conta que Clarice 

escreveu: “Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer”. O  

biógrafo da escritora aponta que o massacre dos judeus da Ucrânia, depois do Holocausto, foi 

o mais perverso cenário antissemita da história, com a ameaça de extermínio total de uma 

raça. Tal expressão de vulnerabilidade compôs a percepção aguçada da escritora ao trabalhar 

dor e sacralidade, morte e ascensão. Helena (2016, p.246) explica que:  

 
O narrador Rodrigo S.M. esbarra na complicada questão da relação entre o 
Criador e a criatura que escreve, isto é, o escritor que, na tradição metafísica, 
é um criador com minúscula. Ele acaba por tangenciar a vertente do sagrado, 
das religiões e da origem do ser e do dizer que, por emblema cultural, 
representa o ato da criação como sendo um poder de Deus, aquele que, 
partindo do caos, cria o mundo e os seres com seu sopro gerador do verbo, 
que seria algo sublime. Lispector transfere habilmente, sem eliminá-la, a 
problemática do sagrado para a da linguagem especulando sobre a letra e a 
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criatura, um traço marcante da tradição judaica, como afirma Berta Waldman 
na epigrafe que inicia nossa reflexão. 

 
 Em Lispector (1998, p.54): “O seu diálogo era sempre oco. Dava-se conta 

longinquamente de que nunca dissera uma palavra verdadeira”. Essa despersonalização é 

característica de pessoas que sofreram em meio às guerras tanto pessoais quanto de povos. A 

dinâmica de ser dejeto e aceitar sempre muito pouco, pois que a vulnerabilidade acaba por se 

constituir como organização de um todo que clama por aquilo que desconhece. O tempo todo 

Lispector (1998, p.55) irá pontuando como um ser, dentro de um corpo, torna-se vulnerável à 

perversidade: “Você não vai entender mas eu vou lhe dizer uma coisa: ainda se encontra 

mulher barata. Você me custou pouco, um cafezinho. Não vou gastar mais nada com você, 

estão bem?”. E Macabéa aceita, pois mijou na calça e portanto volta-se, sempre, contra si 

mesma, não tendo ideia de como se defender.  

Paiva (2014) fala sobre as políticas do coronelismo no nordeste, ou seja, uma 

população que vive debaixo do cabresto de um senhor de terras que dispõe de vidas como 

bem entende e estes, quase, agradecem, por ser quem dá, mas tira, muito mais do que fornece. 

Mendonça & Fontes (1988, p.27-28), falando dos tempos da ditadura, diz que houve 

uma: “[...] brutal elevação da produtividade física do trabalho”. Pode-se inferir, que sobre o 

mando dos coronéis do nordeste, seu povo, também experimentava essa exaustão física com o 

trabalho, antes e depois da ditadura. Isso porque ainda se tem relatos de escravidão, mesmo 

em 2020-2021.  

Vulnerabilidade não dialoga com dignidade, pode rimar, mas seu sentido é 

diametralmente oposto. Se a Constituição prega a dignidade, porque a sociedade é desigual 

demais? Freire (2005, p.7) já dizia: “Nessas sociedades, governadas pelos interesses de 

grupos, classes e nações dominantes, a ‘educação como prática da liberdade’ postula, 

necessariamente, uma ‘pedagogia do oprimido. Não pedagogia para ele, mas dele”. Ou seja, o 

subalterno precisa falar e não se deixar falar. Para Spivak (2010, p.54): “Consideramos agora 

as margens (pode-se meramente dizer o centro silencioso e silenciado) do circuito marcado 

por essa violência epistêmica, homens e mulheres entre os camponeses iletrados, os tribais, os 

estratos mais baixos do subproletariado urbano”. Entende-se que essa referência de grupos 

sociais silenciados por uma cultura de homens brancos dominantes se constitui o cerne da 

população nordestina que, segundo Paiva (2014, p. 141) na: “maioria das vezes, o nordestino, 

é pensado no masculino e a filmografia brasileira sobre essa temática realça essa 

constatação”. A doutoranda continua dizendo que a identidade nordestina é constituída pelo 

significante ser macho, sendo o cabra macho uma ideia que permanece até os dias de hoje. 
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Para Paiva (2014, p.141) falando do corpo do nordestino, diz: “Um corpo rústico, rude, quase 

em estado de natureza pura, recendendo suor e testosterona, viril, másculos, onde os pelos e 

os músculos transpareçam força e potência”. Ela diz que este se encontra em permanente 

tensão, com músculos em sinal de alerta. Essa ideia de macho agressivo é bastante 

característica na composição de Olímpico.  

Uma figura vista em sua forma mais agressiva e animalesca serve muito bem à 

literatura e até cinematograficamente como aponta Paiva (2014), mas não é uma pessoa bem 

vista no meio urbano, lugar conhecido pelo povo nordestino como o da busca da 

prosperidade. O personagem Olímpico via como espaço de ascensão que almejava tanto. 

Pode-se ler em Lispector (1998, p.56): “-Pois fique sabendo que meu nome ainda será escrito 

nos jornais e sabido por todo o mundo”. Só que desprovido de uma pedagogia própria, na qual 

ele pudesse se ver melhor e não se sentir fisgado pelo conhecimento de Rádio Relógio, 

adquirido por Macabéa, trazia à tona o cabra macho rude e violento que não construía, só 

destruía autoestima, tais quais as palavras dessa personagem que se pode ler em Lispector 

(1998, p.56): “[...] Escuta aqui: você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo?”. A 

descrição de Olímpico corrobora o nordestino de Paiva (2014) e Lispector (1998, p.57) 

anuncia que:  

 
Mas ainda não expliquei bem Olímpico. Vinha do sertão da Paraíba e tinha 
uma resistência que provinha da paixão por sua terra braba e rachada pela 
seca. Trouxera consigo, comprada no mercado da Paraíba, uma lata de 
vaselina perfumada e um pente, como posse sua e exclusiva. Besuntava o 
cabelo preto até encharcá-lo. Não desconfiava que as cariocas tinham nojo 
daquela meladeira gordurosa. Nascera crestado e duro que nem galho seco 
de árvore ou pedra ao sol. Era mais passível de salvação que Macabéa pois 
não fora à toa que matara um homem, desafeto seu, nos cafundós do sertão, 
o canivete comprido entrando mole-mole no fígado macio do sertanejo. 
Guardava disso segredo absoluto, o que lhe dava a força que um segredo dá. 
Olímpico era macho de briga.  

 
Portanto, Paiva (2014) deixa claro que o nordestino ainda é visto pelo olhar naturalista 

do Os Sertões de Euclides da Cunha (1902). 

 Benjamin (1985, p.222) falando sobre o conceito de história pensa que: “nossa 

imagem da felicidade é totalmente marcada pela época que nos foi atribuída pelo curso da 

nossa existência”. O filósofo continua dizendo que há uma “força messiânica” que ao passado 

dirige um apelo para que haja uma redenção social. Não há como negar que em tempos no 

qual a hashtag “Vidas negras importam”, ainda se almeja uma redenção social, não só no 

Brasil, não só no nordeste e não só para os judeus, mas uma redenção da humanidade.  
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A história judaica tem sido uma forma de lembrar o quão baixo e brutal o homem pode 

chegar quando não consegue ou não quer se questionar a respeito de suas práticas. E a história 

não permite, e nem deve, deixar-se esquecer dessas desumanidades. Moser (2011, p.30) diz: 

“[...] os judeus não tinham o direito de possuir terras nem fazendas”, isso na Ucrânia que deu 

a luz à Clarice, mas é sabido que não foi só lá e não só naquele tempo pós-Primeira Guerra 

Mundial. Para Benjamin (1985, p.223): “[...] nada do que um dia aconteceu pode ser 

considerado perdido para a história”. Ressaltando que já foi visto que um dos direitos 

fundamentais, segundo a Constituição brasileira é o da propriedade. Portanto, a história tem 

mostrado que judeus e nordestinos muitas vezes não conseguem ter assegurado direito tão 

fundamental. Benjamin (1985, p.223) dando sequência no seu raciocínio ao falar do conceito 

de história diz: “A luta de classes, que um historiador educado por Marx jamais perde de 

vista, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e 

espirituais”. Sem um teto para morar como um cidadão vai conseguir fazer frente a um 

discurso meritocrático? A falta de teto, de comida e de paz espiritual levam muitos a 

acreditarem que se ascende socialmente por merecimento e esforço. Para Freire (2005, p.7): 

“A prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido 

tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica”. 

Todas as mazelas sociais sempre estiveram ancoradas em um jogo perverso de fechar 

os olhos para a questão da alteridade ou mesmo uma projeção de sintomas no outro. Para 

Quinet (2004, p.13): “[...] o desejo de saber é uma transformação, uma derivação do desejo de 

ver”. Ver como mecanismo de conhecimento prescinde de uma emancipação, uma conquista 

de si mesmo e um olhar empático para o outro.  Deleuze (1997, p.149) falando de Nietzsche: 

“definir o corpo em devir, em intensidade, como poder de afetar e ser afetado, isto é, Vontade 

de potência”. Um corpo, que sofre, afeta outros que estão ao seu redor, portanto é preciso 

cuidar desse corpo, pois segundo Benjamin (1985, p.224): “Assim como as flores dirigem sua 

corola para o sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol 

que se levanta no céu da história”. Ou seja, já é o momento do basta da repetição da 

vulnerabilidade por muitos corpos. Lispector (1998, p.60) diz a respeito de sua nordestina: 

“[...] tão vasto fosse o seu sopro de vida quase ilimitado e tão rico como o de uma donzela 

grávida, engravidada de si mesma, por partenogênese [...]”. Ela tinha sede de vida e merecia 

uma vida melhor. 

Historicamente vive-se em um país no qual a relação estabelecida é de retirada de 

direitos, desde seus primórdios. Ribeiro (2006, p.17) diz: “[...] fundada num tipo renovado de 
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escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela 

inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão sacrificado, que alenta e 

comove a todos os brasileiros”. Qualquer governo surgido aqui mais tirou do que garantiu e a 

conta é simples a vida moderna funciona em cima de casa, comida, internet, telefone, luz e 

água. Se se define por baixo, por muito baixo, uma quantia de R$200,00 (duzentos reais) 

mensais só para pagar as contas e uma renda mínima por pessoa de R$178,00 (cento e setenta 

e oito reais mensais)8, valor baseado no programa de governo chamado “Bolsa Família”, 

pressupõe, segundo o site da Caixa que: “A população alvo do programa é constituída por 

famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza”. Tem-se como conclusão que uma 

parcela enorme da população não consegue receber mais do que esse valor, por vezes nenhum 

valor. Pautando-se pela personagem Macabéa, em 1977, provavelmente seu salário não 

chegaria ao piso mínimo da época. Portanto, se paga R$200,00 (duzentos reais) em conta, 

quando se recebe menos, o cálculo não fecha. Em outras palavras os impostos tornam-se 

maiores do que os benefícios sociais. O que não se poderia dizer de 1977? Já que em 2020-

2021 há consideráveis avanços e retrocessos, mesmo sobre o regime de um governo fascista 

em cima de uma necropolítica, isso porque segundo Foucault (2008, p.X): “Não existe algo 

unitário e global chamado poder, mas unicamente formas dispares, heterogêneas, em 

constante transformação”, ou seja, o poder troca de mãos todo o tempo. E esta troca tem 

avançado muito pouco na garantia de direitos, falta muito ainda.  

Em um momento em que há um claro declínio das figuras públicas, é que surgem 

novos nomes, propondo o retorno de questões que precisam, finalmente, serem revisitadas e 

sanadas. Esse grupo mais progressista e esse momento em que o globo para em função de um 

vírus com capacidade letal bem alta, poderia trazer à reflexão um novo circuito de afetos.  

Safatle (2018, p.81) aponta suas teorias por meio dos circuitos de afetos e diz: “[...] 

abertura a novos circuitos dos afetos e desejos [...]”. É preciso que esse novo circuito que hora 

desponta, seja com mais cuidado com os vulneráveis de forma que estes deixem de sê-lo. E 

usando a ideia de Freire (2005, p.32), como forma de ampliar o argumento, é preciso: “[...] 

reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade 

histórica”. Adiante o Pedagogo pergunta sobre a viabilidade da humanização, ao qual chama 

de vocação e Freire (2005, p.32) responde dizendo: “Vocação negada na injustiça, na 

 
8 Disponível em < http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx#:~:text= 

Quem%20pode%20participar%20do%20programa,%24%20178%2C00%20por%20pessoa> Acesso dia 08 de 

Julho de 2020. 
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exploração, na opressão, na violência dos opressores. Mas afirmada no anseio e liberdade, de 

justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada”.  

Já Benjamin (1985, p.224) fala do perigo de: “[...] entregar-se às classes dominantes, 

como instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer 

apoderar-se dela”. E o filósofo (1985, p.224-225) concluiu esse argumento dizendo, em Sobre 

o conceito de História, que: “O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é 

privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em 

segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer”. O foco de tal 

assertiva é que o inimigo, opressor, não tem cessado de vencer.  

Em Lispector (1998, p.62) lê-se: “Como eu disse, ela não tinha anjo da guarda. Mas se 

arranjava como podia”. A personagem pedia aspirina à colega de trabalho, pois era uma forma 

de não sentir dor.  

Contudo, o inimigo é aquele que oprime, mas há uma consciência de que, segundo 

Freire (2005, p.35): “quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, os 

oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores também, 

ou subopressores”. Isso é visto, hoje, por eleitores que levaram ao poder o presidente atual, 

eles clamam por uma política neoliberal, pelo armamento da população, tudo que mantém e, 

pior, afunda mais a segregação entre a classe popular e a elite do atraso, como não cessa de 

citar Souza (2017), dado que o autor também afirma que a estratégia de moralidade e combate 

à corrupção é, somente, uma fachada para o jogo no qual a reprodução de privilégios tende a 

se manter. E volta-se a Freire (2005, p.35) no qual ele continua falando do oprimido: “O seu 

ideal é, realmente, ser homens, mas, para eles, ser homens, na contradição em que sempre 

estiveram e cuja superação não lhes é clara, é ser opressores”. A explicação para o fenômeno 

se torna clara quando Benjamin (1985, p.225) diz: “A natureza dessa tristeza se tornará mais 

clara se nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma relação de 

empatia. A resposta é inequívoca: com o vencedor”. Vê-se esse tipo de comportamento, em 

Olímpico, Lispector diz dele (1998, p.65): “[...] seu destino era o de subir para um dia entrar 

no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro”.  

Já Helena (2016, p.52) escreve que: “representam, na modernidade, a capacidade dos 

indivíduos, a partir das narrativas, de lidar com os dilemas do herói problemático, categoria 

proposta por Lukács em sua Teoria do romance (s/d) examinando-o no seio da contingência 

social em que ele vive”.  

E esses sujeitos descritos em um romance que é todo estruturado em cima da falta, que 

não possuem o mínimo para se sentirem de verdade, para desejarem serem quem são é não se 
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projetarem em um outro. São como muitos brasileiros e brasileiras desprovidos de quase tudo 

e até de relacionamentos consistentes, pois não aprenderam como se dar no trato com o outro, 

se tornam objetos do desejo do próximo. Lispector (1998, p.64) aponta uma enorme solidão 

ao dizer de Macabéa que: “Nada dizia porque Glória era agora a sua conexão 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”.  

Já disse Benjamim (1985, p.226) que: “A tradição dos oprimidos nos ensina que o 

‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra geral”. Isso há mais de um século. E 

ainda se pode afirmar que aquilo que se chama estado de exceção é uma regra geral, isso 

quanto ao fato de que se vive um momento que nunca foi visto por alguém com meio século 

de idade e que, mesmo assim, não deixa de ser muito semelhante quando se refere às 

desigualdades sociais, como: tarifas caríssimas de energia elétrica, falta de água e esgoto em 

um número substancial de casas ou mesmo falta de casas para um números substancial de 

pessoas. Além de uma infinidade de boas leis que, na prática, não se cumprem, pois se a 

Constituição, como já visto, prega a dignidade a todos e parte desses “todos” não têm 

condições de ter luz elétrica e até quando mora em um local que o fio da luz chegou, não 

possuem condições de pagar, por ser absurdamente caro, mesmo com programas sociais para 

a população de baixa renda. Isso porque, segundo o que foi visto anteriormente, para 

caracterizar-se como extrema pobreza, a renda mensal, por pessoa, seria de R$178,00, quanto, 

possivelmente, deveria ser uma conta de luz ou água, para que sobre dinheiro para comer e, 

até, para lazer, fator, também indispensável para a dignidade humana? Note-se que não há 

diálogos com as empresas prestadoras de serviço, pois mesmo que se tenham ouvidorias, 

telefones 0800, lojas para atendimento ao público consumidor, todos esses canais, devolvem, 

necessariamente, o discurso de que a concessionária fez o juridicamente correto, o 

consumidor que precisa esticar os cento e setenta e oito reais para caber todo o seu orçamento 

doméstico. Isso é, praticamente o oposto de como deve funcionar a pedagogia do oprimido. 

Segundo Freire (2005, p.94):  

 
Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz 
uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é 
conseqüência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de 
fé, o diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. 
 

 Diálogo que é uma das formas que o discurso toma, no qual se consegue um consenso 

entre as partes e isso é o que Freire (2005) considera essencial, pois que fundado no amor. 

Contudo, há diálogo entre o pobre inadimplente e as concessionárias que fornecem serviços 
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essenciais? Isso porque trata-se de fornecer a cada cidadão o melhor para que este produza 

com dignidade, mas Lispector (1998, p.66) pontua a realidade do lado de fora dos impressos 

de um romance: “E lá (pequena explosão) Macabéa arregalou os olhos. É que na suja 

desordem de uma terceira classe da burguesia havia no entanto o morno conforto de quem 

gasta todo o dinheiro em comida, no subúrbio comia-se muito”.  

Se a saúde é um direito fundamental do ser humano há que se questionar a “suja 

desordem”, pois sujeira é um ambiente propício para vírus e bactérias que prejudicam a saúde 

humana. Além de que é incompreensível a inveja que a personagem teve do “conforto” de 

Glória, não pela inveja em si, pois esta é perfeitamente aceitável a partir de uma concepção de 

vida, ligada a ter, que cria pressupostos para tal comportamento. O que traz o nó na garganta é 

o fato de a nordestina não poder ter o mesmo privilégio da pseudo-amiga e que se faz real 

porque Macabéa é uma funcionária relapsa, ao contrário do narrador que é excelente em sua 

função de escrita e que, mesmo assim, tem suas dificuldades em estar nesse mundo, pelos 

problemas no fazer escritural.  

 Uma sociedade que cria corpos para dejetos e outros “brancos” para a civilização é 

mais do que repressiva para os corpos que são negros, nordestinos, pobres.  

Lispector (1998, p.66), com muita propriedade, diz que: “Foi talvez essa uma das 

poucas vezes em que Macabéa viu que não havia para ela lugar no mundo [...]” e não havia 

porque alguém “chegou primeiro” e disse que o lugar já tinha dono e se algum desses 

nordestinos tenta tomar de volta o que, na realidade, é seu também por direito constitucional, 

esse é reprimido por forças psicológicas e físicas esmagadoras. Segundo Foucault (2008, 

p.149-150):  

 
[...] uma das primeiras coisas a compreender é que o poder não está 
localizado no aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os 
mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de 
Estado a um nível muito mais elementar, cotidiano, não forem modificados.  
 

 O que o teórico diz, quando fala em um livro inteiro sobre a microfísica do poder, é 

que este se encontra em todos os lugares e é real e pode ser visto na própria personagem 

Glória que é feia, mas toma o namorado da que considera amiga. É pobre, mas tem fartura de 

comida. Trabalha no mesmo lugar que Macabéa, mas tem um telefone em casa. Até Olímpico, 

vivendo da mesma vulnerabilidade financeira da ex-namorada, teve poder de conquistar algo 

de mais valor, que para ele seria a loira pintada que era a Glória. Mesmo estando claro que o 

poder muda de mãos o tempo todo, como as nordestinas do calibre da personagem principal 

vão sentir, na pele e na vida real que podem, que conseguem, que são capazes? Isto porque há 
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uma realidade muito bem descrita por Foucault (2008), porém um outro discurso que funciona 

para os mais miseráveis como os que a quem falta tudo. Para Quinet (2004, p.12): “Descobri 

que o olhar está sempre presente no afeto da angústia, cujo termo freudiano Augenangst pode 

ser generalizada quando traduzido por ‘angústia escópica9’”. E o que pode mais corroborar 

com aquele brasileiro que é visto como o mais vulnerável de todos os outros do que a angústia 

de não ser visto, de não poder se defender, de desejar que alguém o veja e o defenda? Porque, 

no papel, existem leis que discursam, defendendo o sujeito, em todas as suas vulnerabilidades. 

Na prática, uma nordestina pobre só não está no último perfil discursivo montado para a 

defesa dos oprimidos, pois o último nível pertence a nordestina pobre e negra.  

Além da vulnerabilidade de certos povos, como os aqui apresentados judeus e 

nordestinos e certos perfis pessoais, serão desmembradas mais duas vulnerabilidades para os 

que se encontram em um contexto de minoria que são a vulnerabilidade feminina e emocional 

e a financeira e social. Assim, pode-se enquadrar Lispector, Macabéa e Rodrigo em várias 

dessas minorias com aberturas para diversas outras vulnerabilidades.  

 

5.1 A vulnerabilidade feminina e emocional  

 

Visto que vivemos em uma pós-modernidade, já na década de 20 do século XXI, cujos 

estudos em termo de Literatura preocupam-se em não assumir totalidades em seus valores 

universais, pois que cético a respeito das ditas verdades pré-estabelecidas. Nesse sentido, ao 

celebrar o pluralismo, tem como alvo as minorias marginalizadas e suas questões. Candido, 

ainda no século XX (2013, p.186), focalizava a relação da literatura com o direito humano por 

dois ângulos: “necessidade universal”, sem esta mutila-se personalidades e “instrumento 

consciente de desmascaramento”. Nesse sentido, ao tratar-se das minorias desprivilegiadas 

socialmente, não poderia ser deixado de fora a questão feminina que, depois de séculos, ainda 

que muito tenha mudado, precisa de mais outro tanto para chegar a um perfil mais equitativo.   

Dito isto, existe uma forma de se comportar, sendo mulher que, depois de tantas lutas, 

ao longo dos anos, ainda permanece. Nos dias de hoje, tornou-se um dos assuntos de pautas 

para aqueles que se dizem progressistas. Visto no mesmo patamar de diversas minorias que 

urgem por serem reformuladas. Segundo Paiva (2014, p.67):  

 
Destacamos que, pelo Código Civil de 1916 (que vigorou até 2002), as 
mulheres eram tuteladas, como os menores, por exemplo, e o adultério 

 
9 No livro Um olhar a mais (Quinet, 2004), pode-se apreender que a função escópica é a função do olhar, ou seja 
uma satisfação inerente ao olhar e ser olhado.   
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feminino poderia ser punido se houvesse suspeita ou prova da relação íntima 
com um homem que não fosse o seu marido. A jurisprudência nacional até 
mesmo concedia o direito aos homens de matar em legítima defesa da honra, 
argumentando que o indivíduo estaria em estado de completa privação de 
sentidos e inteligência no ato criminal. 
 

 Note-se que os avanços com relação à liberdade feminina, ainda que por meio de 

muita luta e muita discussão, começaram a se abrir, segundo Hobsbawm (1995, p.316) 

quando: “A venda de anticoncepcionais e a informação sobre controle de natalidade foram 

legalizadas em 1971, e em 1975 um novo código de família substituiu o velho, que 

sobrevivera do período fascista”. Mesmo assim, continua sendo um assunto complexo, o 

controle de natalidade, pois esse fica a cargo do feminino. Muitos homens não aceitam que a 

contracepção seja responsabilidade deles.  

 Benjamin (1985), falando sobre o conceito de história diz que é para o passado que a 

história se volta. Na realidade, é por meio do passado que consegue-se apreender o hoje, 

muitas vezes a história, aparentemente, cíclica repete o passado, mas voltar-se para o 

conhecimento do passado é uma das formas de aprendizagem para que não se cometa os 

mesmos erros. Benjamin (1985, p.227) diz que: “Marx replicou que o homem que não possui 

outra propriedade que sua força de trabalho está condenado a ser “escravo de outros homens 

que se tornaram... proprietários”. Como articular tal fala ao romance? Demonstrando o quão 

Macabéa não era dona de si mesma e, ainda, se o tópico, aqui, é a feminilidade, que durante 

anos viveu sob a égide do ser masculino. Segundo Beauvoir (1975, p.67): “Admite-se 

unânimemente que a conquista de um marido – em certos casos, de um protetor – é para ela o 

mais importante dos empreendimentos”. Nesse sentido, a noção de propriedade encontra-se 

nos escritos de Lispector (1998, p.70): “- Olímpico é meu mas na certa você arranja outro 

namorado. Eu digo que ele é meu porque foi o que a minha cartomante me disse e eu não 

quero desobedecer porque ela é médium e nunca erra”.  

Para Beauvoir (1970, p.16): “É impressionante que no século XVI, a fim de manter a 

mulher casada sob tutela, apele-se para a autoridade de Santo Agostinho, declarando que ‘a 

mulher é um animal que não é nem firme nem estável’[...]”.  

A posse que Glória tem de Olímpico é ilusória, mas uma construção cultural em que se 

tomam seres humanos por possessões, ainda que a posse sobre o corpo feminino não 

aconteça, somente, no momento citado pela filósofa através de Santo Agostinho, mas se 

perpetua até os dias de hoje, tornando os corpos femininos em alvos para a fúria de um 

machismo tóxico.  
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 Branco & Brandão (2004, p.15) dizem que: “Falar da mulher ou da figura feminina, 

onde quer que ela resplandeça, é de alguma forma falar de mim mesma, do meu desejo e do 

meu inconsciente, pois o texto sempre fala de seu autor”. O texto das autoras deixam muito 

claro que há um discurso feminino silenciado por muitos anos e que necessário se faz ser visto 

e ser falado. Lispector (1998, p.72) diz: “[...] estou com preguiça de escrever esta história que 

é um desabafo apenas”. Isto leva a crer que se não fosse somente um desabafo, mas se o 

narrador tivesse uma noção que a história pudesse contribuir para mudar as regras sociais, 

possivelmente, um novo sentido seria levantado, deixando a preguiça como forma de 

desânimo para trás. Candido (2013, p.173) afirma que: “[...] indispensável fazer sentir desde a 

infância que os pobres e desvalidos têm direito aos bens materiais (e que portanto não se trata 

de exercer caridade), assim como as minorias têm direito à igualdade de tratamento”. Nesse 

sentido, o direito está dado, falta tomar posse dele. Direitos tais quais os apontados por 

Hobsbawm (1995, p.315):  

 
As mulheres que procuravam clínicas ginecológicas na década de 1970 
mostravam ‘uma substancial diminuição no casamento formal, uma redução 
no desejo de filhos [...] e uma mudança de atitude para a aceitação de uma 
adaptação bissexual’ (Esman, 1990, p. 67). É improvável que tal reação de 
uma amostragem de mulheres pudesse registrar-se em qualquer parte, 
mesmo na Califórnia, antes daquela década. 
 

 Difícil imaginar que hoje, quando se usa do casamento formal como status de poder, 

haja mulheres que optem por permanecerem sozinhas, ou sem casar e com namorado, ou 

casadas, mas vivendo em casas separadas. Isso para iluminar um pouco das múltiplas 

possibilidades que não se encontram normatizadas por menos de meia dúzia de configurações, 

tais como: solteira em média até os vinte um; casadas para sempre e viúvas já no final da vida. 

Citar as divorciadas ainda é mais visto. Contudo, alguns e algumas consideram-no como 

fracasso pessoal. Mesmo que segundo Lispector (1998, p.72): “Macabéa sentou-se um pouco 

assustada porque faltavam-lhe antecedentes de tanto carinho”. Ou seja, a protagonista quis 

namorar por um desejo misturado a uma premissa pessoal e isso não lhe trouxe afeto, somente 

destratos e ficou emocionada ao ser bem tratada por uma cartomante que, nitidamente, era 

também carente de ouvidos, de pessoas que a escutassem e, em última instância, não era um 

carinho real, havia interesse de duas formas: ser ouvida e receber seus trocados para prever o 

futuro de alguém que seria, sempre, há que não tinha futuro.  

Hobsbawm (1995, p.316) afirma que: “O número de pessoas vivendo sós (isto é, não 

como membro de nenhum casal ou família maior) também começou a disparar para cima”. 

Isso falando da conjuntura hippie da década de 60/70. Que pode ser lida sobre a forma de 
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escolha e do seu contrário, não conseguir estabelecer as próprias escolhas, pois as pessoas se 

procuram não pelo interesse de compartilhar vidas, mas hedonisticamente, por, somente, uma 

noite tórrida de sexo.  

 Branco & Brandão (2004, p.15) apresentam a pergunta que “é importante que se saiba 

de que lugar esse texto especial se engendra, de que encruzilhada de saberes ele emerge como 

texto”. Ainda que o feminismo do livro esteja truncado, pois não é uma mulher escrevendo 

sobre uma mulher para falar das questões de ser mulher. Contudo, é uma mulher na direção da 

escrita que cede sua voz a um homem, possivelmente, deixando, nas entrelinhas, se um 

homem seria capaz de fazê-lo? Ou talvez, brincando com a noção de autoria. Isso porque para 

Branco & Brandão (2004, p.7): “A personagem feminina, construída e produzida no registro 

do masculino, não coincide com a mulher. Não é sua réplica fiel, como muitas vezes crê o 

leitor ingênuo. É, antes, produto de um sonho alheio e aí ela circula, nesse espaço privilegiado 

que a ficção torna possível”.  

Ainda que seja bem claro que uma personagem feminina construída por um homem, 

não é uma mulher, não é possível definir que será assim para todos os escritores; Contudo, o 

tempo trará um melhor entendimento dessas questões. No momento, fica o trecho como forma 

de se debruçar sobre tal conhecimento para aceitá-lo ou rechaçá-lo.  

Para Benjamin (1985, p.229): “O sujeito do conhecimento histórico é a própria classe 

combatente e oprimida”. No caso da pauta feminista, significa que tomar conhecimento das 

atrocidades cometidas contra a mulher, que se perpetuam hodiernamente, e que, quando não 

consegue se portar vorazmente tirando a vida de muitas representantes femininas, resta uma 

outra dor, a da passivo-agressividade da violência psicológica que produz marcas tão ou mais 

ferozes que as físicas.  

Lispector diz que o autor é uma mulher de muita delicadeza apud Cixous (2017, 

p.162) nos manuscritos originais: “O autor de A hora da estrela é uma mulher de muita 

delicadeza. O autor do autor de a hora da estrela nasceu da necessidade deste texto, e morreu 

com esse texto. Ele é a obra de sua obra. É o filho, o pai e (e em verdade a mãe)”, portanto 

não é perverso. Nos manuscritos originais conta que Lispector (2017, p.167) “Em outubro de 

1977, pouco antes de sua morte, Clarice publicou o romance A hora da estrela, no qual todos 

os seus talentos e todas as suas excentricidades se fundiram e confluíram em uma narrativa 

densamente consciente [...]”. Uma mulher que escreveu via emoção e via razão. 

Uma das mais violentas características do feminino é isolar a mulher nas paredes da 

casa, obviamente, que por se unirem, no gênero feminino, não significa que todas são iguais. 

Portanto, há aquelas em que a reclusão ao ambiente caseiro vem a ser um sonho de vida. No 
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entanto, a luta feminista se volta, exatamente, para que haja o direito a escolha. Beauvoir 

(1975, p.228-229) conta da importância, para uma mulher, em consegui um homem e:  

Ela conta também com a fôrça do hábito, com o encanto que êle encontra 
numa casa agradável, com seu pendor pela boa cozinha, sua ternura pelos 
filhos; ela se aplica em torna-lo orgulhoso dela pela maneira de receber, de 
se vestir e em conquistar ascendência sôbre êle com conselhos, influência; 
na medida de duas forças ela se tornará indispensável a êle [...] 

 

 Em contrapartida, Woolf (2014, p.11) palestrando para duas faculdades inglesas diz: 

“Mas, vocês podem dizer, nós pedimos para você falar sobre mulheres e ficção – o que isso 

tem a ver com um teto todo seu?”. Isso porque a escritora, nascida no século retrasado, não 

conseguia dissociar a escrita feminina de um lugar onde pudesse escrever sem ser 

interrompida e dinheiro no bolsa para que não sucumbisse com uma vida não-sustentável. 

Ainda que Clarice também se preocupasse com a bolsa que forneceria sustento, infere-se, a 

partir de sua biografia que a autora fez isso muito bem, desde muito novinha, conforme 

ressalta Clarice apud Gotlib (1995, p.136): 

 
quando... tinha treze para catorze anos, eu era... era professora de português. 
Ainda tava no ginásio, mas eu era professora particular de português e 
matemática [...] Mas a matemática me fascinava. Me lembro que eu era tão 
menina! Botei anúncio no jornal como explicadora. Aí, uma... uma senhora 
me telefonou, me disse que tinha dois filhos, um filho e uma filha. Hernâni 
Fornalha, o pai, um que foi escritor, não me lembro o quê. Aí, eu... ela me 
deu endereço, eu fui lá. “Ah, meu bem! Não serve! Você é muito criança!”. 
Eu disse: “Olha vamos fazer o seguinte: se os seus filhos não melhorarem de 
nota, então a senhora, a senhora não me paga nada”. Ela achou curiosa a 
coisa e me pegou. Aí, melhoraram. Sensivelmente.  

 
O feminino esteve muito tempo sujeito ao outro, ao olhar do outro, ao desejo deste e, 

muitas vezes, à obediência. Para Quinet (2004, p.43): “O olhar se encontra no prazer escópico 

da pintura, da paisagem, da fotografia, do cinema e evidentemente dos belos corpos”. É lugar 

comum mulheres passarem longe ou atravessarem a rua quando há um grupo masculino no 

local, pois não há somente olhares desejantes, mas piadas, cantadas deslocadas e que muitas 

vezes ofendem, inibem ou provocam pavor. Um tipo de vulnerabilidade feminina que vem se 

questionado em suas práticas e que começa a abertura para mudanças mais significativas. Em 

Lispector (1998, p.78) pode-se ler: “Esquecera Olímpico e só pensava no gringo: era sorte 

demais pegar homem de olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos, não havia como errar, 

era vasto o campo das possibilidades”. O trecho é somente uma fantasia que encheu Macabéa 

de serotonina, pois a cartomante fê-la acreditar que iria encontrar o amor de sua vida. Na 

realidade, a personagem nunca atraía, portanto, não há menção de olhares que a despiam, 
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mesmo assim, durante o namoro com Olímpico, este, por um tempo mínimo, a tornou objeto 

de seu desejo. Branco & Brandão (2004, p.37) citam: “e esse ofício de ser/estar mulher num 

mundo construído pelo firme traço ou traça do discurso masculino, detentor de seu projeto e 

execução”. Não há como duvidar que ainda é, exatamente, dessa forma e que há resquícios 

poderosos deste discurso masculino reinando sobre os espaços de atuação femininos.  

Beauvoir (1975, p.166) disse: “Contudo, a época em que vivemos é ainda, do ponto de 

vista feminista, um período de transição”, e a grande questão é que permanece assim, no 

século XXI.  

Gotlib (1995, p.85) conta nas palavras da escritora: “Naquela época não se usava 

mulher sair sozinha na rua. Quando uma mulher saída, levava uma outra pessoa junto”. 

Mesmo assim, Clarice não se deixou levar por rótulos e, desde muito novinha, já cultivava a 

profissão que sempre teria: a da escrita.  

Gotlib (1995, p.59) diz: 

 
E há os registros profissionais, que são muitos. Jornalista e repórter, em 
1943, com carteirinhas que se renovam nas décadas de 60 e 70. 
Colaboradora da Agência JB, em 1968. Prendas do lar, em 1973. E mais: 
funcionária pública. E outras, eu não chegam a ser registradas em 
documentos, mas em obras: entrevistadora, colunista, cronista, contista, 
escritora, pintora, e, principalmente, não-profissional. Simplesmente, uma 
pessoa. 
 

 Faz mister ressaltar a questão de ser uma não profissional, mas nunca deixar de ser 

uma pessoa, muito contrário aos moldes das mulheres da época de Beauvoir (1975, p.95) que: 

“Ocupa-se não faz nada, e porque não faz nada não tem nada, não é nada”. Uma pessoa 

sempre será alguém seguindo uma carreira ou não e ao contrário do que é pregado há tanto 

tempo, é bastante difícil passar pela vida sem ocupar-se com alguma coisa: cuidados da casa, 

cuidados com filhos, cuidados com o cônjuge, situações que não são nem obrigatórias, nem o 

cerne do que seja ser mulher, entretanto são afazeres e não devem ser minimizados como se as 

mulheres, que tem esse tipo de trabalho como vital, fizessem somente a própria obrigação.  

 Essa disparidade antiga entre homens de mulheres perpassa várias esferas de atuação 

dos dois sexos. E há comportamentos que, para hoje, são, praticamente, sem sentido, isto 

porque existem lugares em que ainda se veem práticas como a que Gotlib (1995, p.103) conta: 

“Se Clarice tivesse ficado no Recife, teria de procurar outra escola, como as demais moças 

judias e não-judias. A separação por sexo determinava os destinos escolares: homens, no 

Ginásio Pernambucano, mulheres, fora dele”. Em uma sociedade que divide pessoas em 

função do sexo com que nasceram, não teria como ficar de fora o financeiro e este era muito 
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mais afetado nas figuras femininas, enquanto o homem sempre ganhou mais que a mulher. 

Woolf (2014, p.43): “Vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são escritos no 

decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos são escritos por homens? Têm ciência de 

que são talvez o animal mais debatido no universo?”. Portanto, para o homem visto antes 

como provedor, ainda hoje é este que tem o maior salário e relembrar Beauvoir (1975, p.246) 

com apontamentos do final da metade do século XX, fica patente que ainda se vive dessa 

forma: 

 
A escravidão conjugal é mais quotidiana e mais irritante para o marido; mas 
é mais profunda para a mulher; a mulher que retém o marido junto de si 
durante horas porque se aborrece, cerceia-o e pesa-lhe; mas afinal de contas, 
êle pode mais facilmente viver sem ela do que ela sem êle; se a abandona, 
ela é que fica com a vida arruinada. 

 
Clarice soube se virar sem estar sob a tutela do ex-marido e também criou uma 

personagem, que, apesar de quase estar abaixo da linha da pobreza, mesmo assim se 

mantinha.  

Em Lispector (1998, p.76) pode-se ler: “Macabéa, pouco habituada a receber de graça, 

recusou a dádiva mas com o coração todo grato”. E o dinheiro lhe dava alguma dignidade. 

Mesmo em atividade laboral, o tópico se manter é uma constante e Gotlib (1995, p.72) não 

deixa de reforçar tal preocupação e situação: “Clarice vivia apertada de dinheiro. Ela ganhou a 

passagem”, isso na década de 70, para fazer uma palestra em Recife. Dessa forma, continua-

se afirmando o quão imprescindível é um salário descente para que a mulher não se sinta 

inferior à figura masculina, como também mude essa imagem de que, se há problemas 

financeiros, o casamento poderia ser uma saída. Isso tudo para equiparar aquilo que é real, ou 

seja, um sexo não é superior ao outro, todos dois vem do mesmo ramo que se chama 

humanidade.  

Conforme Woolf (2014, p.54): “As mulheres tem servido há séculos como espelhos, 

com poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho 

natural”. 

Visto que são séculos de opressão, isso ocorre também dentro do universo ficcional. 

Segundo Branco & Brandão (2004, p.43): “Bataille (1957), o erotismo é uma violência que se 

opõe ao mundo organizado do trabalho e das instituições, sendo o adultério e a prostituição 

uma de suas formas de ruptura da ordem instituída”.  

Para Beauvoir (1975, p.299): “Em vestido de noite, a mulher fantasia-se de mulher 

para o prazer de todos os machos, e o orgulho de seu proprietário”. Forjada a ser desejada, a 
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ser troféu, tanto na vida como na literatura, mas há um preço, há uma prisão.  Conforme 

Branco & Brandão (2004, p.43):  

 
a presença de uma personagem feminina que transgride uma interdição do 
código moral no plano da sexualidade, realizando assim uma ruptura, que 
supõe a subversão de determinada ordem. Essas personagens, ao mesmo 
tempo que agentes, tornam-se vítimas de sua própria transgressão.  

 
 Macabéa também pagou o preço do desejo, não era desejada, mas nutria vontades. Em 

Lispector (1998, p.34), há a seguinte passagem: “Devo dizer que ela era doida por soldado? 

Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer: será que ele vai me 

matar?”. E aí, obviamente, ela não entendia que estava falando da pequena morte!  

Até então, ainda, se encontra resquícios, principalmente por falta de uma literatura 

feita por mulheres, do que é apontado em Branco & Brandão (2004, p.44) sobre as 

personagens femininas nos romances: “a mulher está sujeita a um sistema moral de que ela 

participa de forma passiva, na medida que não detém a palavra, mas, ao contrário, é falada, 

repetidora de um discurso do qual não é o sujeito”.  

Rodrigo S.M., como narrador, deixou diversas vezes essa questão clara. Veja em 

Lispector (1998, p.38): “Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada”. 

A personagem nordestina como tantas mulheres reais não sabia se dizer, muitas oprimidas não 

conseguem o local de fala para lançar seu grito. A nordestina de Rodrigo S.M. tinha seu 

narrador para alcançar um discurso. Ela foi vista, foi amada pelo narrador e foi apresentada ao 

mundo por ele.  

 Uma mulher, que durante toda a vida, teve altos e baixos e, conseguindo vencer, 

tornou-se uma escritora consagrada, viu em si mesma sua própria infância pobre em Recife e 

pôde olhar tantas outras nordestinas da cidade grande. Por meio desse olhar, deu vida a uma 

personagem e pôde construir um discurso metalinguístico sobre a mulher, a pobreza, a escrita. 

Nos manuscritos e ensaios inéditos é dito sobre Lispector (2017, p.167):  

 
Em outubro de 1977, pouco antes de sua morte, Clarice publicou o romance 
A hora da estrela, no qual todos os seus talentos e todas as suas 
excentricidades se fundiram e confluíram em uma narrativa densamente 
consciente, que lida com a dificuldade e com os inusitados prazeres de 
empreender uma narrativa, para se lançar, em seguida, à história de 
Macabéa, uma mulher que era, como disse a um entrevistador, “tão pobre 
que só comia cachorro-quente”. Mas ela deixou claro que a história não é 
isso só, não. A história é uma inocência pisada de uma miséria anônima. 
 

Nos manuscritos (2017, p.23) está escrito: “(Vai ser difícil escrever essa história. 

Apesar de eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever todo através dela por entre 
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espantos meus. Os fatos são sonoros mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me 

impressiona)”.  

Nesse sentido, o que representa mais o grito de uma mulher que se sente sufocada por 

um mundo que é contra ela do que um sussurro? Essa inocência pisada que torna a muitas 

ferozes tentando defender-se, mas Macabéa não sabia defender-se era sempre culpada, até por 

fazer chover. O próprio romance cita que é o narrador que vela por ela, algo de fora precisava 

defendê-la. Era como se só um Deus Ex-Machina pudesse salvar a jovem.  

A explosão que permeia o romance seria quase uma super nova, como aparece no 

trecho Lispector (1998, p.77):  

 
Mas agora ouvia a madama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus – 
enquanto suportava uma forte taquicardia. Madama tinha razão: Jesus enfim 
prestava atenção nela. Seus olhos estavam arregalados por uma súbita 
voracidade pelo futuro (explosão). E eu também estou com esperança 
enfim”. Não é a estrela que explode quando nasce? O futuro em algum lugar 
que não seja nessa Terra. 
 

 Um discurso de fora, salvador, que desencadeou um processo cerebral liberando 

endorfinas, a crença de que havia solução. Havia uma explosão química em seu interior. Eram 

os astros que na cabeça desamparada de Macabéa podiam salvá-la.  

Conforme Chevalier & Gheerbrant (1988, p.404): “No que concerne à estrela, 

costuma-se reter sobretudo sua qualidade de luminar, de fonte de luz. As estrelas 

representadas na abóbada de um templo ou de uma igreja dizem respeito, especificamente, ao 

significado celeste desses astros”.  

A personagem precisava de luz.  

Segundo Branco & Brandão (2004, p.44): “Esse discurso exterior articula a questão da 

sexualidade feminina, em uma sociedade patriarcal, em que a mulher não ocupa um lugar 

privilegiado. Sabendo-se que é pela linguagem que se instaura toda forma de poder”.  

Nessa sociedade patriarcal só um príncipe louro de olhos azuis, com seu belo veículo, 

poderia salvar a personagem de sua vidinha infeliz. Essa estrela que, pode ser lido nas páginas 

de Chevalier & Gheerbrant (1988, p.404) irá brilhar como uma explosão, como faróis: “Seu 

caráter celeste faz com que eles sejam símbolos do espírito e, particularmente, do conflito 

entre as forças espirituais (ou de luz) e as forças materiais (ou das trevas). As estrelas 

traspassam a obscuridade; são faróis projetados na noite do inconsciente”. Nas páginas do 

romance, Lispector (1998, p.79):  

 
Saiu da casa da cartomante aos tropeços e parou no beco escurecido pelo 
crepúsculo – crepúsculo que é hora de ninguém. Mas ela de olhos ofuscados 



86 

 

como se o último final de tarde fosse mancha de sangue e ouro quase negro. 
Tanta riqueza de atmosfera a recebeu e o primeiro esgar da noite que, sim, 
sim, era funda e faustosa. Macabéa ficou um pouco aturdida sem saber se 
atravessaria a rua pois sua vida já estava mudada. E mudado 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. Sentia em si esperança tão 
violenta como jamais sentira tamanho desespero. 
 

 Macabéa apesar de esboçar a Clarice nordestina e que passou fome, não era a autora, 

pois segundo Gotlib (1995, p.104): “Desde a infância, recebeu provas de que o mundo estava 

em suas próprias mãos. Sem milagres”. Assim, entre perdas e ganhos construiu uma vida e 

uma carreira vencedora. Tal como Macabéa, em Lispector (1998, p.73): “Não cobiçou o 

bombom pois aprendera que as coisas são dos outros” conseguiu para si mesma aquilo que 

merecia, por um trabalho duro e dedicado. Não conseguiu mais porque nunca houve milagres 

e sabia disso. A sua estrela brilhou, como dito não por um milagre qualquer, mas reluziu 

através da imagem da estrela de Davi, pelo seu lado judeu.  

Para Chevalier & Gheerbrant (1988, p.404), ainda no verbete sobre estrela: “A estrela 

flamejante de cinco pontas é o símbolo da manifestação central da Luz, do centro místico, do 

foco ativo de um universo em expansão. [...] representa o homem regenerado, radioso como a 

luz, em meio às trevas do mundo profano”.  

No meio das dificuldades e agruras a força de Clarice Lispector brilha até hoje, cem 

anos depois.  

 

5.2 Vulnerabilidade financeira x Ser Estrela  

 

O romance A hora da estrela foi magistralmente trabalhado em camadas. Em uma 

camada mais superficial é percebido a história de uma nordestina pobre, feia e em quem falta 

conhecimento de mundo e escolarizado. Outra camada vai debater, profundamente, o 

desamparo econômico daquele ser muito vulnerável dentro do país. Em uma camada mais 

profunda é trabalha as questões a respeito da busca por uma estrela, ser estrela, não ser estrela, 

isso tudo pano de fundo, para trabalhar questões inerentes à linguagem e o mundo criado por 

meio desta. Para Helena (2013, p.170):  

 
E, ao rememorar para o leitor as cosmogonias remotas que tratam da criação 
do mundo, dos seres e das coisas, a exemplo da Teogonia, de Hesíodo, 
narrativa que antecede a geração dos olímpicos, o texto de Lispector 
ultrapassa a simples retomada do passado para reinscrevê-lo como força de 
criação do novo. 
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Nas páginas anteriores já se apontou bastante a questão do dinheiro na vida da 

personagem, na vida do narrador e na vida da escritora e o quanto isso está ligado à vida 

emocional dos seres fictícios e da autora Clarice, essa compondo a camada mais perceptível 

do romance. No entanto, é sabido que a questão sustento financeiro não está ligado somente a 

essa tríade, mas a cada ser humano habitante dessa Terra, tanto no Ocidente quanto no 

Oriente. Nisso pode-se inferir a valor do sustento financeiro para a vida. Woolf (2014, p.56) 

de um modo bem irônico aponta a importância do dinheiro: “A sociedade me dá frango e café, 

cama e abrigo, em troca de um número determinado de pedaços de papel que me foram 

deixados por uma tia pela simples razão de compartilhar seu sobrenome”. Ou seja, não foi 

nenhuma característica de valoração que fizeram Virginia Woolf ter uma herança, mas 

somente ter tido aquela tia, sem nenhum esforço por parte da escritora britânica. 

E quem não tem dentro da bolsa esses pedaços de papel? E aqueles que compartilham 

o sobrenome Silva e muitas vezes só herdam dívidas? Enquanto Rodrigo S.M. luta para 

sustentar-se, Macabéa tem um emprego de secretária.  

Para Candido (2013, p.169): “[...] com incrível progresso industrial aumentamos o 

conforto até alcançar níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas que 

condenamos à miséria; em certos países, como o Brasil, quanto mais cresce a riqueza mais 

aumenta a péssima distribuição dos bens”.  

Em a hora da estrela Lispector (1998, p.29): “Nem se dava conta de que vivia numa 

sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável”. Portanto, se já é complicado a 

circulação de bens para a maior parte da população, o que não dizer do dinheiro oriundo das 

artes? Para Hobsbawm (1995, p.491-492):  

 
A relação entre o dinheiro e as artes é sempre ambígua. Não está claro que as 
grandes realizações das artes na segunda metade do século devam muito a 
ele; a não ser na arquitetura, onde, em geral, grande significa belo, ou, de 
qualquer modo, tem mais probabilidade de entrar nos guias. Por outro lado, 
não há dúvida de que outro tipo de acontecimento econômico afetou de 
modo profundo a maioria das artes: a integração delas na vida acadêmica, 
nas instituições de ensino superior, cuja extraordinária expansão observamos 
em outra parte (capítulo l0). Esse fato foi ao mesmo tempo geral e 
específico. Em termos gerais, o fato decisivo da cultura do século xx, o 
surgimento de uma revolucionária indústria de diversão popular voltada para 
o mercado de massa, reduziu as formas tradicionais de grande arte a guetos 
de elite, e de meados do século em diante seus habitantes eram 
essencialmente pessoas com educação superior.  
 

Benjamin (1985, p.166) fala dessa reprodução em larga escala da obra de arte: “Em 

sua essência, a obra de arte sempre foi reproduzível [...]”. Isso seria bom ou ruim? O 
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historiador Hobsbawm (1995) acima fala da redução da arte tradicional à elite, enquanto 

Walter Benjamin (1995, p.170) reclama da falta da autenticidade das obras e uma destruição 

da aura, no sentido de que aquela aparição única se perdeu em função de uma reprodução. A 

grande questão não é se isso é bom ou ruim, mas fato é que a reprodução tende a gerar mais 

renda para alguns, enquanto outros não conseguem se sustentar via arte. Não foi o caso de 

Clarice que sempre defendeu seu sustento por meio da arte, mas, ao mesmo tempo, viveu sob 

a sombra do temor de não ser capaz de dar conta do seu dia-a-dia com os parcos rendimentos 

que tinha. A escritora diz, segundo Gotlib (1995, p.309): “Estou precisando de dinheiro, e 

quero vender os contos separadamente, a jornais ou revistas”. Foucault (2009, p.44) aponta 

que:  

 
O século XX terá, sem dúvida, descoberto as categorias análogas ao gasto, 
ao excesso, ao limite, a transgressão: a forma estranha e irredutível desses 
gestos sem retorno que consumam e consomem. Em um pensamento do 
homem no trabalho e do homem produtor - que foi o da cultura europeia 
após o fim do século XVIII -, o consumo se definia unicamente pela 
necessidade, e a necessidade se media unicamente pelo modelo da fome. 
Esta, prolongada na busca do lucro (apetite daquele que não tem mais fome) 
[...]. 
 

Pela voracidade com que o capitalismo busca o lucro e pelos séculos XX e XXI serem 

tomados pela propaganda que cria o desejo, o modelo da fome não é o único parâmetro, 

mesmo para Macabéa que tinha o que comer, mas passava fome, pois não se alimentava 

direito. Ainda assim o desejo por coisas sem nenhum valor real gritava alto.  

Para Candido (2013, p.169): “com o incrível progresso industrial aumentamos o 

conforto até alcançar níveis nunca sonhados [...]”. Conforto que Macabéa almejava e 

invejava. Na maior parte das vezes o financeiro incide sobre o social, tornando a pessoa 

incapaz de ir em frente com projetos pessoais.  

Em Lispector (1998, p.82) pode-se ler: “(Escrevo sobre o mínimo parco enfeitando-o 

com púrpura, joias e esplendor. É assim que se escreve? Não, não é acumulando e sim 

desnudando. Mas tenho medo da nudez, pois ela é a palavra final.)”. Aqui a clara referência 

entre os opostos acumulação x nudez, pois todo o romance entrelaça escrita e miséria 

financeira. A potência da escrita em poder formular um discurso claro, por meio de signos e a 

miséria pela falta do objeto vil, chamado dinheiro. Lispector (1998, p.9): “[...] saudade da 

antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta”. É 

possível inferir que aos 56 anos e muito tempo de profissão, Clarice tinha consciência de que 

sua obra valia muito mais do que recebia. Para Hobsbawm (1995, p.494):  

 



89 

 

Pois mesmo que pouco saibamos sobre a distribuição de dons excepcionais 
entre seres humanos e sua variação, é mais seguro supor que há rápidas 
mudanças mais nos incentivos para expressá-los, ou nos canais para 
expressá-los, ou no estímulo a fazê-lo de uma determinada forma, do que na 
quantidade de talento existente. 

 
 Segundo o excerto, há várias pessoas com dons excepcionais que não tiveram 

oportunidade de manifestar seu talento, porém Hobsbawm (1995, p.501) continua 

salientando: “De qualquer modo, a tentativa de comparar ‘a obra de arte na era de sua 

reprodutividade técnica’ (Benjamin, 1961) com o velho modelo do artista criativo individual 

reconhecendo apenas sua inspiração pessoal tinha de fracassar”. Ainda que para Benjamin 

(1985, p.166): “Elas põem de lado numerosos conceitos tradicionais – como criatividade e 

gênio, validade eterna e estilo, forma e conteúdo”. Entrelaçando os dois excertos tanto o 

historiador quanto o filósofo questionam a reprodutibilidade, porém necessariamente não se 

perdeu todo o talento e Clarice é o exemplo disso, pois soube fazer do seu último romance 

uma metaficção artesanalmente trabalhada aos moldes do narrador desaparecido de Benjamin 

(1995, p.197). Da vulnerabilidade financeira, ela construiu sua heroína.  

Conforme Lispector (1998, p.82): “Junto do homem esquálido havia uma latinha de 

zinco onde barulhavam secas as moedas dos que o ouviam com gratidão por ele lhes planger a 

vida”. Continuando o narrador de Lispector (1998, p.82) diz: “Macabéa, Ave-Maria, cheia de 

graça, terra serena da promissão, terra do perdão, tem que chegar o tempo, ora pro nóbis, e eu 

me uso como forma de conhecimento”. Um pequeno trecho capaz de revelar várias camadas, 

a questão da pobreza, a relação da miséria com a fé, o destituído como sendo o que não 

guarda rancor, só tenta sobreviver, pedindo ajuda celeste e o narrador que, na realidade, é o 

que pode salvar, pois que possui o conhecimento. Helena (2013, p.173) destrincha esse 

atravessamento da linguagem: 

 
Deste modo, a linguagem de Lispector, ao entrecruzar distintas tradições, 
vasculha a força daninha da exclusão, do ar rarefeito do coronelismo e das 
relações de poder, desmedidas e brutais, que se exercem na cena urbana 
carioca dos anos de 1970, cenário escolhido para o desenvolvimento da 
estória, já que Olímpico e Macabéa migraram para o “sul maravilha” e 
vivem no Rio de Janeiro, idealizado como terra sonhada da promissão, da 
alegria e das oportunidades, focalizada, ironicamente, em meio à 
modernidade da indústria cultural incipiente dos anos 70 e à renitente 
miséria social. 
 

A renitente miséria social projeta a figura do desvalido como sendo um erro, Lispector 

(1998, p.83): “Macabéa pedir perdão? Porque sempre se pede. Por quê? Resposta: é assim 

porque assim é. Sempre foi? Sempre será. E se não foi? Mas eu estou dizendo que é. Pois”. Se 
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é dito de cima a baixo pelo narrador, como aquele que tem o discurso final que é porque 

sempre foi. Na realidade, a intenção é oposta, ou seja, fazer o leitor questionar tal imposição, 

isso porque a figura do desprotegido precisa pedir perdão pelo erro dos outros, porém 

Macabéa não é qualquer uma, ela é a Estrela de Lispector (1998, p.83): “Acho com alegria 

que ainda não chegou a hora da estrela de cinema de Macabéa morrer. Pelo menos ainda não 

consigo adivinhar se lhe acontece o homem louro e estrangeiro”. Chevalier & Gheerbrant 

(1988, p.404): “No que concerne a estrela, costuma-se reter sobretudo sua qualidade de 

luminar, de fonte de luz”. Uma pessoa inteligente como Clarice, aos seus 56 anos, 

possivelmente, tinha ciência da sua estrela. Paulo Francis apud Gotlib (1995, p.310) diz da 

estrela de autora: “Tinha fama, sim, mas entre intelectuais e escritores”. Clarice não foi 

daquelas escritoras que precisaram de um emprego público para sustentar a escrita o que 

significa que sua profissão sempre foi o que lhe deu sustento. Mesmo assim, Gotlib (1995, 

p.314) não cessa de contar, em diversas páginas, o medo da escritora em ficar sem sustento: 

“Se não se tem dinheiro para comer, de nada adiantam o amor e a amizade. Por outro lado, se 

a gente tem dinheiro e não tem os outros dois ingredientes, a vida é vazia uma fossa 

constante”. Palavras de Clarice referindo-se ao fim do casamento. A escritora paradoxalmente 

reconhecia que era uma boa escritora, tanto quanto ansiava pelo reconhecimento do outro. 

Olga Borelli apud Gotlib (1995, p.398): “Ela me telefonou uma vez [...] me dizendo que 

queria pedir opinião sobre literatura, que tinha chegado à conclusão de que não sabia mais 

escrever”. Enquanto, Gotlib (1995, p.368) diz: “De fato, Clarice não esconde certa estima 

carinhosa por si mesma”.  

Safatle (2018, p.224) em seu capítulo Por um conceito “antipredicativo”de 

reconhecimento trata a questão do reconhecimento dentro dos conflitos sociais: “o problema 

de multiplicidade que precisam ser reconhecidas dessa forma no interior dos embates sociais”. 

O teórico continua explicando que (2018, p.225) o mundo do trabalho vem sendo 

considerado: “[...] um setor fundamental de imposição de identidades fixas e rígidas”, 

portanto, desde Marx se pautam análises do reconhecimento do indivíduo via função que 

exerce no trabalho. Como Macabéa e o operário Olímpico. O que o autor, muito 

provavelmente, teve a intenção de transmitir nesse capítulo (2018, p.248) foi que: “[...] 

devemos procurar desenvolver estratégias de reconhecimento que passem ao largo dos 

mecanismos de institucionalização”. Pensando a respeito do trecho, infere-se sobre ser criada 

uma personagem com demanda de reconhecimento, como é possível ler tal assertiva nas 

páginas do romance, por meio da falta. É pela falta que Clarice revela a situação oposta a de 

ser estrela na escrita. Helena (2013, p.174) diz: 
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Ao pôr em ação o entrecruzamento de tradições (dentre outras) que deram 
origem à cultura brasileira, A hora da estrela sublinha um sistema de 
experiência comunitária formado por uma miríade de fragmentos que, 
parecendo soldarem-se, podem fazer calar os anseios e as necessidades, 
ainda hoje, de homens e mulheres de diversas etnias, classes sociais, credos e 
configurações da subjetividade e da sexualidade, uma vez que os cacos das 
culturas não dominantes não cabem nos rígidos padrões culturais prontos da 
ideologia privilegiada, nem na camisa de força da produção de bens de 
consumo num mundo em que Macabéa adora beber Coca-Cola, comer 
cachorro quente e sonha ser estrela de Hollywood. 
 

 A década de 70 foi o momento propício, segundo Safatle (2018, p.225): “das lutas de 

grupos historicamente vulneráveis e espoliados de direitos (negros, gays, mulheres) como 

lutas de afirmação cultural das diferenças”. É possível que Clarice não intentasse fazer calar 

como aponta Helena (2013) no fragmento anterior, mas dar voz aos destituídos por meio 

dessa “miríade de fragmentos”, apresentando a própria função da escrita como estrela e 

sujeita à falta.  

Em Lispector (1998, p.85), está a seguinte passagem: “Nessa hora exata Macabéa 

sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou, queria vomitar o que não é corpo, 

vomitar algo luminoso. Estrela de mil pontas”. Gotlib (1995, p.376) apresenta a mesma 

situação de enjoo: “ao se expor, e por dinheiro, passa pela desconfortável sensação de que 

talvez estivesse vendendo a alma”. 

 Candido (2013, p.169) afirma que: “na Grécia antiga, por exemplo, teria sido 

impossível pensar numa distribuição equitativa dos bens materiais, porque a técnica ainda não 

permitia superar as formas brutais de exploração do homem, nem criar abundância para 

todos”. Obviamente, usando temas políticos como a pauperização inscrita no romance, é 

possível sinalizar a abundância a qual Candido (2013) se refere, opondo uma sociedade em 

nada igualitária, mas o fato de haver a técnica para reproduzir uma grande quantidade de 

material faz com que seja possível o acesso a muita mais pessoas. Portanto, tal reprodução 

não deixa de ser bem-vinda como no caso de ser possível encontrar o romance de Lispector de 

forma a ampliar as condições para o letramento literário que ajuda na leitura de mundo.  

Nesse sentido, a reprodução de um discurso literário com mais de quarenta anos de 

história e que ainda reverbera, pois se colocou questões humanas, problematizando-as, 

questionando tal como Safatle (2018, p.230) porque: “demandas por transformação social se 

transmutam em demandas por cuidado social”? E Candido (2013, p.172) entende que: “pensar 

em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos 

indispensável para nós é também indispensável para o próximo”. Portanto, pode-se inferir que 
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se não se quer cuidado social, mas direito, o próximo merece o mesmo tratamento que 

qualquer um. Nesse sentido, a literatura é um direito e deve ser acessível a todos. Candido 

(2013, p.190) explica ao falar sobre o material cultural erudito e o direito de acesso à 

literatura: “[...] temos de um lado os mais altos níveis de instrução e de cultura erudita, e de 

outro a massa numericamente predominantemente de espoliados, sem acesso aos bens desta, e 

aliás aos próprios bens materiais necessários à sobrevivência”.  

A literatura é também uma profissão, Clarice apud Gotlib (1995, p.428): “não tem 

pessoas que cosem para fora” Pois eu coso para dentro!”. Costurar é um trabalho, remunerado 

quando se faz para fora, mas não tem como fruto debruçar-se sobre o próprio interior para 

contemplá-lo. Já a escrita faz isso, além de ser, também, uma profissão.  

Helena (2013, p.172) diz como a escritora profissional Clarice fazia: “trabalhar a 

linguagem como uma forma de gerar sentidos que não cessa de se transformar e de interpretar 

e reinterpretar a significação das coisas e do mundo”. Interpretar as coisas do mundo pode ser 

feito olhando para si mesma, para as relações de trabalho e sociais, para o lado de fora, tudo 

para que se gere sentidos. Em outras palavras, Clarice olhou a figura de uma nordestina 

desamparada, desvelou suas vulnerabilidades! E gerou um sentido em forma de discurso. Essa 

é a força motriz do trabalho artesanal com a escrita. Esse que traz projeção para a figura do 

trabalhador da área, muitas vezes, não traz, em consequência, retorno financeiro, podendo 

deixar os profissionais da área em vulnerabilidade financeira, em contrapartida sua ferramenta 

de trabalho é a linguagem. Portanto, o discurso é capaz de construir ou destruir a exemplo de 

Olímpico, em Lispector (1998, p.50): “Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira 

mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco porque isso é palavrão para moça direita”. Ou 

seja, ele precisa pedir desculpas por usar a palavra “fresco”, pois insultaria uma dama quando, 

na realidade, ele usou palavras piores, porém certas palavras são estigmatizadas, pois destas 

geram-se comportamentos. Isso porque, segundo Helena (2013, p.175): “Mais do que 

questionar, esta obra de Lispector esgarça, ao limite, a força da linguagem”. Esse lugar do 

discurso, segundo a tradição judaica e cristã é o lugar de Deus. Deus é o verbo. Helena (2013, 

p.172) explica: “remete ao paradigma do lugar de Deus como linguagem, ‘principal eixo do 

pensamento judaico e o seu traço mais original’, uma das características muito presentes na 

textualização de Lispector”. E mais uma vez, Lispetor (1998, p.85) articula vulnerabilidade 

financeira e sacralidade: “Não sou vendável! Aí de mim, todo na perdição e é como se a 

grande culpa fosse minha. Quero que me lavem as mãos e os pés e depois – depois que os 

untem com óleos santos de tanto perfume”.  
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 Clarice Lispector trabalha em cima, segundo Helena (2013, p.170) do: “ato de criação 

e não de reprodução”. Helena (2013, p.176) continua, trazendo o local de onde se inscreve a 

literatura da autora: “A personagem protagoniza, tendo por rival o narrador Rodrigo S. M., 

uma história na qual se aborda a miséria social e a exclusão, temas gratos à série literária e 

social do naturalismo do século XIX e do neonaturalismo do romance de 30 no Brasil”. 

Assim, usa do que já existe no âmbito da literatura para construir algo, totalmente, novo. 

Candido (1977, p.127) falando a respeito do primeiro romance da autora diz:  

 
Este romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua 
canhestra a domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um 
pensamento cheio de mistério, para o qual sentimos que a ficção não é um 
exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do espírito, 
capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da 
mente. 
 

 O excerto anterior está muito distante, do que Helena (2013, p.170) fala sobre A hora 

da estrela: “ressoa a questão da autoria e da divindade restituindo à linguagem, uma força 

capaz de promover interpretações sobre a criação do mundo e dos homens, como nas 

cosmogonias remotas do mundo grego e de outras culturas da antiguidade”? A resposta é que 

é possível se ver as mesmas características da romancista dos 20 anos na mulher madura dos 

56. Ela não perde a essência, só ganha em amadurecimento, pois Helena (2013, p.170) 

continua: “a narrativa articula três tradições culturais e religiosas: a grega, a judaica e a 

católico-cristã, memórias que Lispector interconecta para melhor trabalhar tanto sua própria 

concepção da linguagem quanto a do ato narrativo”. A estrela de Clarice só brilha, brilhou em 

vida e, ainda, brilha cem anos após seu nascimento. Para Chevalier & Gheerbrant (1988, 

p.404): “As estrelas traspassam a obscuridade; são faróis projetados na noite do inconsciente”. 

A noite inconsciente seria “os labirintos retorcidos da mente” que Cândido cita acima e, 

assim, não deixa permanecer o que está escuro, clareia, com diz Lispector (1998, p.86): 

“Morta, os sinos badalavam mas em que seus bronzes lhes dessem som. Agora entendo esta 

história. Ela é a iminência que há nos sinos que quase-quase badalam”. Lispetor (1998, p.86) 

mesmo responde o que eles badalam: “A grandeza de cada um”. O trecho trabalha a noção de 

que a partir da morte, o sinos se manifestam, como não podiam em vida, pois existe um 

mundo perverso, capitalista, excludente que impede que sejam vistas as grandezas de cada 

um. As estrelas só se formam quando rompem a camada da realidade e vão para esse outro 

lugar mais luminoso, como faróis!  

 A Hora da estrela uma história quase aos moldes do “era uma vez...”, mas que 

segundo Helena (2013, p.178): “[...] anunciam uma forma de resistência, tornando-se uma 
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maneira de inscrever, na linguagem, os excluídos de qualquer hemisfério”. Uma metaficção e 

uma história corriqueira de uma datilógrafa pobre que perdeu o namorado para a “melhor 

amiga”, ela só tinha uma, e que morre atropelada. E o que Lispector (1998, p.86), diz, 

também, sobre isso: “Silêncio”. Este, sozinho, começando um parágrafo que não se conclui e 

termina nele mesmo. Campos (2019, p.26-27) diz:  

 
Conforme Novello, “Macabéa morre, mas também ‘mata’ o narrador de sua 
vida, o seu criador... duas mortes concomitantes, que ficam reverberando 
dentro de nós (1987: 85). Seria plausível afirmar que o fim das personagens 
aponta também para o encerramento de um projeto estético que 
impulsionava suas últimas criações. 
 

 Uma pergunta que não é possível fornecer respostas, mas que junto do silêncio 

sepulcral parece sim ser uma forma de encerramento de uma jornada média, porém com 

grandes aprofundamentos que trouxe para a recepção uma reflexão a respeito do que Helena 

(2013, p.173) diz a respeito da personagem: “Macabéa representa, paradoxalmente e ao 

mesmo tempo, a dupla dimensão da fragilidade e da força, revelando-se portadora de uma 

potência que se alegoriza como forma de resistência (pacífica) e de elevação ao sublime”. 

Elevação tal como a estrela, depois do silêncio, que se seguiu mais silêncio. Em Lispector 

(1998, p.86): “Se um dia Deus vier à terra haverá silêncio grande” e em seguida: “O silêncio é 

tal que nem o pensamento pensa”. Silêncio tão grande para quem é tão profícua com as 

palavras. E Gotlib (1995, p.434) vai apontando a personalidade paradoxal da escritora: 

 
A retirada tem que ver, naturalmente, com a necessidade de se isolar para 
escrever. A atividade da escrita exige, em certos momentos, tal isolamento. 
Mas nunca foi aceita por Clarice como obrigação. Afirma, reiteradas vezes, 
que não é intelectual, não usa a inteligência, não tem erudição E que não é 
profissional: “Porque eu só escrevo quando quero”. Sob esse aspecto, 
considera-se uma “antiescritora”: “E eu não sei me comandar. Escrevo 
quando a ‘coisa vem’”. Daí o tipo de escrita compulsiva: “Eu queria saber o 
que pretendem de mim os meus livros”. Daí o peso que é escrever”, 
principalmente por causa da necessária solidão:  “Olhe, eu tenho amigos, 
amizades, mas escrever é um ato solitário. [...] Às vezes sinto solidão. [...] 
Muito profunda até”. 
 

 Esse tem, não tem, é não é, compõe a forma que a escritora se apresenta para a 

recepção, mas como ver nela uma “antiescritora”? Se o próprio Candido (1977, p.128), diante 

do primeiro romance dela diz: “Em relação a Perto do coração selvagem, se deixarmos de 

lado as possíveis fontes estrangeiras de inspiração, permanece o fato de que, dentro da nossa 

literatura é perfomance da melhor qualidade”. Portanto, mais ou menos 36 anos depois como 

não afirmar a qualidade da escrita de Lispector e que até hoje ela está entre as estrelas. Tanto 
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que Helena (2013, p.170) vai descascando as camadas de um livro com 87 páginas e muita 

densidade:  

 
Utilizando-se desta estratégia, A hora da estrela dinamiza um debate acerca 
das relações entre o ato da narrativa, da criação e da autoria, restituindo à 
linguagem uma força capaz de promover interpretações sobre a criação do 
mundo e dos homens, como nas cosmogonias remotas do mundo grego. 
 

Rodrigo S.M. foi eleito como personagem para discorrer sobre esse ato de criação. 

Helena (2013, p.172) diz: “[...] o desamparo da personagem pode ser paradoxalmente 

vinculado a uma força, a de uma resistência (passiva), que faz com que Macabéa se 

caracterize pela não violência, pela obstinação e pela dignidade ética”. Com todas essas 

características, não é a própria representação de um protesto contra o instituído por meio do 

discurso? Helena (2013, p.174) demonstra a forma como esse conteúdo se apresenta, por meio 

de uma: “escrita lábil, não mais mimética ou apenas representativa, porque errante e 

labiríntica”. Para Candido (2013, p.186):  

 
[...] a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, 
pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação 
deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível 
quanto no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. 
 

O mais importante é também dizer que, segundo Helena (2013, p.174): “as obras não 

mais simulam desenhar um mundo análogo ao real (como parecem fazê-lo as narrativas ditas 

realistas e naturalistas), nem buscam configurar essências idealistamente concebidas”. 

Portanto, não há uma idealização e sim uma denúncia, para se voltar o olhar em direção aos 

mais vulneráveis. O olhar, e leitura, sobre o romance A hora da estrela desvela o que Helena 

(2013, p.178) aponta que: “[...] compõe as estórias de uma raça de explorados, de seres 

silenciados que, no texto de Lispector, ganham letra e voz”. Nesse sentido, o problema 

fundamental da pesquisa foi desvelado a partir da personagem Macabéa, representante de 

tantas pessoas que foram silenciados e é revelado o discurso que dá o direito ao grito, 

buscando expor mazelas sociais que ainda precisam ser revisitadas e sanadas. E tal discurso 

pode se fazer de diversas formas, mas para a escritora Clarice Lispector foi feito através da 

força no discurso feminino escrito. 
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6 A FORÇA NO DISCURSO FEMININO ESCRITO  

 

Todo o trabalho aqui apresentado teve por norteamento a questão de olhar para as 

vulnerabilidades, por meio de um discurso literário, desvelando a forma como esse discurso 

acontece. Foi visto no capítulo anterior que esse discurso foi elaborado em camadas trazendo 

à pauta: a história de uma nordestina, pobre e feia, mas que também foi tratado a questão da 

escrita em função do retorno financeiro dessa profissão e, por último, os simbologismos que a 

literatura pode apresentar para falar de si mesma, de um de seus objetos, que no caso, aqui, é a 

língua. Para Campos (2019, p.64):  

 
Ao escritor, atribuímos o princípio do processo de escritura, quando as 
palavras ainda não alcançaram o papel e a percepção das imagens começa a 
se fazer presente pelas memórias, pelas lembranças, ou mesmo, pela 
fantasia. Enquanto ao autor, conferimos a finalização da obra, aquele que 
entregará a obra para a edição e decidirá a proposta cabal. 
 

O que foi dito no excerto anterior é que a parte “mecânica” da escrita segue os passos 

descritos. O processo da escrita de Clarice, também, segue estas etapas, ainda que muitas 

vezes ela finalizava sem ter editora, mesmo assim, aparentemente, tudo o que foi encontrado 

dos seus escritos fui publicado até mesmo depois de sua morte. Também não há como dizer 

que existe uma ordem para a concretização de um texto, muitas vezes, esta é caótica. Gotlib 

(1995, p.435) diz que: “Em seguida, o que vem é a descrição do método: como escreve. E aí 

repete as explicações que dá em outras ocasiões: escreve sem saber bem para onde vai ou no 

que vai dar; e escreve notas soltas, que, depois, junta”. Portanto, o sentido vai sendo atribuído 

ao juntar as folhas soltas. Obviamente, que a junção precisa fazer sentido, pois há um discurso 

que precisa chegar ao leitor, nunca foi só um texto, para contar uma história, Helena (2013, 

p.175) explica: “A hora da estrela avança muito mais o embate entre o narrar e o discutir o 

porquê escrever e a tensão entre cogitar o que há em comum entre a criação, no campo dos 

homens, e a criação do chamado ‘Criador’, no campo do sagrado”. 

Em outras palavras, há um discurso para além do “era uma vez”, nas palavras de 

Lispetor apud Gotlib (1995, p.435): “Assim, eu sempre começo tudo como se fosse pelo 

meio. Deus me livre de começar a escrever um livro da primeira linha. Eu vou juntando as 

notas. E depois vejo que uma tem conexão com as outras, aí descubro que o livro já está no 

meio”. E há uma força nesses textos e que força é essa? Para Branco & Brandão (2004, p.44): 

 

Segundo Shoshana Felman, em “Illussion realiste et répétition Romanesque” 
(1978), toda prática lingüística repetitiva veicula um poder de hipnose, que 
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induz o indivíduo a comportamentos sociais ou mentais estereotipados, por 
meio do qual ele abdica de sua subjetividade. É claro que esse processo se 
passa num plano inconsciente e pode dar-se com qualquer pessoa [...]. 
 

O cerne do excerto acima, está no poder de hipnose, tudo o que Clarice escreve há 

repetição de palavras. Além do que, segundo Helena (2013, p.174): “Tais obras, textos 

“escrevíveis”, mímesis da produção, correspondem a uma escrita que provoca incessante 

metamorfose e pluralização dos sentidos, das interpretações, leituras e releituras”. Quer dizer 

que é próprio da linguagem possuir essa força, imagine a primeira palavra dita pelos 

ancestrais pré-históricos da humanidade? A força que saiu vinda com as palavras, mais tarde a 

descoberta dessa mesma força nos escritos que, provavelmente, desdobrou-se nos escritos 

criativos.  

Ainda em Branco & Brandão (2004, p.46) podemos ler: “Partindo do princípio de que 

a linguagem tem o poder de instaurar uma ordem hierárquica, aquele que fala ocupa um lugar 

privilegiado nessa hierarquia”. É sabido que essa hierarquia começa pelo homem branco, rico 

e heterossexual. Beauvoir (1975, p.291) já falava sobre assunto que dialoga com esse em O 

segundo sexo, quando dizia: “É um paradoxo criminoso recusar à mulher tôda atividade 

pública, vedar-lhe as carreiras masculinas, proclamar sua incapacidade em todos os terrenos e 

confiar-lhe a empresa mais delicada, mas grave que existe: a formação de um ser humano”.  

Portanto, dado que durante muito tempo o discurso feminino foi silenciado, o que não 

dizer quando este pode, finalmente, vir à tona? Lispector (1998, p.13) escreve: “Porque há o 

direito ao grito. Então eu grito”. O interessante a notar é que referência que compõe um dos 

treze títulos do romance é feita logo nas primeiras páginas, como se, realmente, se tivesse 

dialogando sobre o discurso feminino, que, de início, dá-se pelo grito, até conseguir reelaborar 

as demandas para revelar um discurso conciso e coeso. Helena (2013, p.175) observa: “[...] 

linguagem que rasura o significado único, ampliando o processo incessante da metamorfose 

do sentido sob o influxo de um trabalho declaradamente metaficcional [...]”. Toda essa 

metamorfose do texto, só o torna mais e mais rico, revelando um forte discurso com intenção, 

como Clarice mesmo fala apud Gotlib (1995, p.437):  

 
Os meus livros não se preocupam muito com os fatos em si porque, para 
mim, o importante não são os fatos em si, mas as repercussões dos fatos no 
indivíduo. Isso é que realmente importa. É o que eu faço. E penso que, sob 
este aspecto, eu também faço livros comprometidos com o homem e a sua 
realidade, porque a realidade não é um fenômeno puramente externo.  

 
 Apesar de que, especificamente em A hora de estrela o fato em si, grita, mas também 

revela um discurso bem elaborado e inteligível ao leitor.  
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Esse engajamento em sacudir a recepção, só confere a genialidade com que a escritora 

provoca o público leitor e não se trata, somente, do erudito, posto que a própria Clarice deixou 

claro que o leitor comum entendia muito bem aquilo que o crítico chamou de hermético. 

Gotlib (1995, p.438) cita: “E por que as pessoas se queixam de não me entender e agora 

parecem me entender?”. Essa característica de narrar predicado de Clarice, poderia trazer 

como inferência o que Branco & Brandão (2004, p.78) entendem como: “Uma das produções 

mais características da escrita feminina são as memórias, nas formas dos diários que apontam 

para uma visão subjetiva e intimista da vida, com inquietações pessoais [...]”. Sem dúvida, há 

como perceber atributos do texto de Clarice nesse excerto, porém, não se detém somente nisso 

e vai mais fundo, nas já ditas camadas. Para Helena (2013, p.176):  

 
No entanto, outra história corre paralela à história de Macabéa: e esta 
história segunda, que hibridiza com a primeira, é a de como narrar a história 
de Macabéa, ou seja, a história do drama do narrador e da natureza destes 
seres de linguagem aos quais chamamos autor, narrador, criador e 
personagem. Nenhuma linearidade é possível mais, quando o que se narra 
são perguntas – por que escrevo? E quem é mesmo que conta uma/essa 
história? Quem e o quê é o criador com minúscula e o Criador com 
maiúscula?.  
 

 Para Benjamin (1985, p.197): “São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente”. A autora de A hora da estrela é, exatamente, essa pessoa rara, com um tipo 

raro de narração que agrada aos críticos e aos leitores comuns em quase cem anos.  

Em Lispector (1998, p.19) podemos ler: “Sem falar que a história me desespera por ser 

simples demais”. Esse trecho é um diálogo com o leitor, no qual não é mentira que a história é 

simples, pois uma nordestina feia e pobre encontra um outro, feio, pobre, burro e grosso, é 

traída pela, suposta, melhor amiga, está prestes a perder o emprego e, o final é trágico, ela 

morre! Portanto, a autora não está errada em traçar a própria crítica sobre a história, porém 

Helena (2013, p.176) aponta que: “Com mão de mestre, vai-se construindo um conflito na 

pauta narrativa, em que duas formas, duas forças, duas figuras de razão podem responder (na 

verdade encaminhando mais questões do que respostas) a ‘por que escrevo?’”. E qual seria a 

resposta a essa pergunta? Clarice mesmo fornece a resposta segundo Gotlib (1995, p.439): 

“Eu disse a uma amiga que estava me sentindo como uma estrela de cinema. E ela me disse 

com doçura que eu sou uma estrela da literatura. Também em Buenos Aires. Até assinei 

autógrafos em alguns de meus livros traduzidos para o castelhano”. Outra explicação pode ser 

dada pela própria função da escrita, através da concepção de Branco & Brandão (2004, p.79): 

“A escrita é, então, uma ordenação, uma reordenação em que os fatos ganham novas 

significações, eles se ressignificam e é por esse processo que que o sujeito se constitui, pela 
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palavra, na força da letra”. Por via de regra, a força da letra é um discurso potente onde 

Lispector (1998, p.18) responde a própria pergunta: “Por que escrevo? Antes de tudo porque 

captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo. Escrevo portanto não 

por causa da nordestina mas por motivo grave de ‘força maior’, como se diz nos 

requerimentos oficiais, por ‘força da lei’”.  

O que só corrobora o que Helena (2013, p.175) deduz sobre o texto:  

 
a obra leva ao extremo a discussão do que o ato da criação dos homens e o 
ato de criação do Criador (com maiúscula, como se costuma dizer) têm a ver, 
se comparados entre si, pois ambos dispõem, hipoteticamente, do poder de 
dar vida e dar morte, seja aos seres humanos, seja às personagens literárias. 
 

 Se para Benjamin (1985, p.199): “’Quem viaja tem muito que contar’, diz o povo, e 

com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe”. Clarice é essa narradora que 

tem história para contar, pois já viajou da Rússia ao Brasil, da Suíça aos Estados Unidos da 

América e sempre teve muita história para contar. E essa Contação de história não só trabalha 

o fato nordestina pobre encontra namorado, perde namorado e morre, mas também trabalha a 

linguagem, como é pontuado diversas vezes nesta Dissertação. Portanto, para Helena (2016, 

p.263):  

 
pois o trabalho com a linguagem é – sempre e ao mesmo tempo – um 
trabalho com distintas e simultâneas dimensões temporais e textuais, em 
incessante contaminação e deslizamento – uma metamorfose ambulante de 
sintagmas e paradigmas, metonímias e metáforas. Desse modo, a literatura 
deixa entrever que a linguagem é, ao mesmo tempo, uma representação do 
mundo e, também, uma forma de demonstração do quanto o mundo é, 
paradoxalmente, irrepresentável, o que torna a literatura um fazer que não 
espelha o mundo, nem é a representação de um análogo que a antecede.  
 

 Retomando Benjamin (1985, p.199): “Se os camponeses e os marujos foram os 

primeiros mestres da arte de narrar, foram os artífices que a aperfeiçoaram”. E isso fica muito 

claro no excerto anterior a literatura não narra uma representação do mundo real, mas usa que 

a gramática dispõe para compor um texto com sentido que faça com que, segundo Branco & 

Brandão (2004, p.79), se possa: “Recriar a vida é reinventá-la, resgatá-la da dispersão e do 

caos em que os acontecimentos se amontoam desordenadamente”. Afinal, recriar a vida, no 

real, da forma que a escrita tem liberdade para fazer, não é possível. Nos manuscritos 

originais de Lispector (2017, p.196) é apresentado que: “Escrever o livro, escrever Macabéa e, 

sobretudo, escrever a si mesmo, eis o grande desafio”. E Clarice dá conta dessa tarefa, 

magistralmente. Conforme Helena (2016, p.252):  
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O nome Midrash traduz, na literatura judaica do Segundo Templo, os 
sentidos de estudo, depuração, que permanecem até a Idade Média, podendo 
significar também, na literatura da seita do Mar Morto, uma forma de 
denominar um método ou técnica especial de estudar a Bíblia, estendendo-se 
à designação de um gênero literário. No caso de A hora da estrela, por seu 
caráter de reinterpretação das tradições mencionadas e por sua concepção da 
linguagem literária, pode-se tornar este romance como um midrash. 
 

 Um romance que tem a tarefa de, segundo Branco & Brandão (2004, p.80): 

“reescrever a vida, fazer da vida uma vida escrita”. Não só isso Candido (2013, p.174), sobre 

a importância da literatura, escreve: “Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, 

isto é, sem a possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie de fabulação”. Portanto, 

a escrita criativa é importante, tanto para o público quanto para o próprio profissional da área. 

E reiterando a força do discurso escrito, pois que Clarice precisava escrever e ao mesmo 

tempo angustiava-se na tarefa, para Campos (2019, p.93-94): “Escrever sempre me foi difícil, 

embora tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é mais do que talento. Pode se ter 

vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir” (LISPECTOR 

apud MOSER, 2013: 147)”.  

Sem entrar na discussão filosófica talento e vocação, pois que, nesse caso, só está 

sendo reproduzida a visão da autora para o quanto a escrita para ela se fazia imperativa, ou 

seja, havia uma espécie de obrigação maior do que ela mesma. Nos manuscritos originais de 

Lispector (2017, p.202) é pontuado que:  

 
A hora da estrela consiste em uma verdadeira peregrinação da escuta e da 
fala, ao longo da qual o escritor tenta construir, a partir do limo de uma 
pessoa-formiga (Macabéa) e de sua própria pessoa-gigante-de-consciência, 
uma estrela-pessoa e uma estrela-palavra. Assim, uma pessoa rala e muda é 
recolhida pelo olhar arguto de um escritor desorientado que, conduzido pela 
palavra e desconfiando dela, dá uma forma e um destino a si próprio e à 
moça nordestina.  
 

 É possível, a partir do excerto, reforçar o quanto a Estrela é a temática do romance, 

metamorfoseado em um discurso com potência capaz de escutar as vulnerabilidades e falar 

sobre estas. Conforme diz o excerto, dá forma a um destino tanto de si quanto da nordestina, e 

a empodera, por meio da estrela. 

Sobre a estrela, lemos em Chevalier & Gheerbrant (1988, p.404): “[...] ela representa o 

homem regenerado, radioso como a luz, me meio às trevas do mundo profano. E ela é, assim 

como o número cinco*, símbolo de perfeição”.  

Helena (2016, p.263) diz que: “[...] trata o texto como um tecido, como uma trama de 

linguagem que ela urde em permanente metamorfose, o que a leva a escrever ‘no limite’ das 
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formas existentes – os gêneros [...]”. Consequentemente, a linguagem da escritora não permite 

que sua escrita seja enquadrada em regras pré-estabelecidas, talvez como toda a escrita, pois 

que para Branco & Brandão (2004, p.91): “Mais que os fatos, mais que o resgate da memória, 

as palavras se mostram com sua força sua lúdica, sua travessia pelo imaginário”. Os 

manuscritos originais de Lispector (2017, p.170) trazem: 

 
A maior parte do trabalho tardio de Clarice tem essa beleza espectral, um 
senso de forma e um senso de conteúdo que se entrelaçam em uma lenta e 
bem dançada valsa. Ao ver-se chegar ao fim da vida, ela escrevia como se a 
vida estivesse começando, experimentando a necessidade de revirar a própria 
narrativa para ver aonde isto ia leva-la, como a encantada e original escritora 
que era, e nós seus encantados e entusiasmados leitores. 
 

 Entusiasmo que vem de querer mergulhar com a escritora nos meandros da condição 

humana, seu cerne é isso que não é palpável, que se trabalha somente pela linguagem, ela 

fazia muito bem. Benjamin (1985, p.201) vivendo o entre-guerras diz que: “a sabedoria – o 

lado épico da verdade – está em extinção. Porém esse processo vem de longe. Nada seria mais 

tolo que ver nele um ‘sintoma de decadência’ ou uma característica ‘moderna’”. Em um certo 

sentido é possível concordar que com o avançar da história humana, a sabedoria se perdeu 

muito, mas extinção? Seria muito generalizando supor tal conceito, até porque vemos 

características de profunda sabedoria no olhar de Clarice sobre os fatos e em seus escritos. 

Tanto que Guimarães Rosa apud Gotlib (1995, p.444) disse: “- Clarice, eu leio você pra vida, 

não leio você pra literatura”. Isso só aponta a importância da escritora e, consequentemente a 

importância da leitura e Candido (2013, p.175) explica tal assertiva muito bem: 

 
assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o 
sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é 
fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na 
sua humanidade, inclusive porque atual em grande parte no subconsciente e 
no inconsciente. 
 

 Se já foi visto que Clarice pergunta porque escreve, ela mesma responde em Lispector 

(1998, p.21): “Escrevo por não ter nada a fazer no mundo: sobrei e não há lugar para mim na 

terra dos homens”. E que verdade mais profunda para o ofício da escrita do que esta, muitas 

vezes o escritor não sabe fazer nada mais do que escrever, foi o caso de Clarice. É importante 

ressaltar que por ter sobrado, por não ter outro local no mundo, Rodrigo S.M. pode falar para 

o público sobre uma inocência pisada que viu na rua, por isso pode-se concordar com 

Candido (2013, p.175) quando diz que: “A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, 

apóia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas”. E 
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assim, tanto Clarice como Rodrigo S.M. continuam escrevendo e em Lispector (1998, p.21) 

diz: “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”. Para Campos (2019, p.68):  

 
o autor não é meramente um componente, a ele é atribuída a função de 
organizar, ponderar, representar e agregar outros discursos que se conectem 
ou se contradigam. A análise de uma obra como a que nos serve de objeto 
considera o contexto produtivo, o espaço e as especificidades autorais como 
elementos essenciais para a ampla restituição do processo de criação e da 
fidedigna apresentação textual estabelecida pelo escritor, que a singulariza 
em relação às demais. 
 

 E Clarice fez isso e muito mais, porque tinha uma estrela. E também porque entendeu 

a forma de composição linguística usada na escrita.  

Segundo Branco & Brandão (2004, p.92): “A palavra é coisa e com ela se criam 

objetos de lembrar, ferramentas de recriar o mundo, memórias de se reinventar”. E a palavra 

escrita de Clarice tem outra vertente, fundamental para os processos de escrita, segundo 

Gotlib (1995, p.451): “manifesta a sua posição de não se prestar – ou não se render – ao 

sistema. Essa atitude de resistência é o que acontece nos seus diferentes textos, de diferentes 

modos. É o que marca a sua literatura”. Portanto, reiterando a fala de Candido (2013), com 

Deleuze (1997, p.13): “Não há literatura sem fabulação, mas, como Bergson soube vê-lo, a 

fabulação, a função fabuladora não consiste em imaginar nem em projetar um eu. Ela atinge 

sobretudo essas visões, eleva-se até esses devires ou potências”. Com certeza, não se pode 

prender a literatura a uma única função, tampouco a Clariciana que, sim eleva-se a devires e 

potências. Mais uma vez com a palavra a autora apud Campos (2019, p.95):  

 
Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro porque 
exatamente eu disse, e com sinceridade. Hoje repito: é uma maldição mas 
uma maldição que salva. [...] É uma maldição porque obriga e arrasta como 
um vício penoso do qual é quase impossível se livrar, pois nada o substitui. 
E é uma salvação. [...] Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o 
irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria 
apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi 
abençoada. (LISPECTOR, 1999c:134). 
 

 Candido (2013, p.176) distingui três fases como parte da função da literatura:  

 
(1) ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado; 
(2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do 
mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, 
inclusive como incorporação difusa e inconsciente.  
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E Clarice não ficou de fora desses atributos. Para tanto, Lispector (1998, p.26) diz: 

“Viu ainda dois olhos enormes, redondos, saltados e interrogativos – tinha olhar de quem tem 

uma asa ferida – distúrbio talvez da tiroide, olhos que perguntavam”. Trata dos tipos 

humanos, como em um microscópio, vai bem de perto, no interior para apreender o ser em 

suas especificidades. Se para Freud apud Quinet (2004, p.272): “O supereu é a instância de 

observação crítica que não larga o sujeito, que o vigia, espiando seus atos e pensamentos de 

modo crítico e indicando-lhe de forma imperativa o que deve fazer, como é manifesto no 

delírio de observação”.  

Clarice não teve esse mesmo olhar para sua estrela, segundo Lispector (1998, p.27): 

“Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela”. É preciso observar que 

quem fala isso é um homem, em uma reversão do usual, pois o narrador é criado por uma 

mulher quando, na realidade, a mulher durante muito tempo foi deixada na categoria de ser 

governada. Para Beauoir (1975): “[...] as mulheres nunca constituíram uma sociedade 

autônoma e fechada; estão integradas na coletividade governada pelos homens e na qual 

ocupam um lugar de subordinadas”. Obviamente, vive-se um momento diferente na 

humanidade, mas isso não significa que os contornos de ser tutelada durante tantos séculos 

não moldem o feminino ainda hoje. Para Branco & Brandão (2004, p.97):  

 
Alguma coisa me dizia (e ainda me diz) que umas tantas poetas brasileiras de 
que nunca ouvimos falar mantiveram, ao longo de suas vidas obscuras, um 
diálogo de surdas, repetindo, incessantemente, as mesmas indagações, os 
mesmos desejos reprimidos ou incontroláveis, a mesma batida sufocada ou 
desenfreada – mas sempre insaciável – dos corações. 
 

 Portanto, a mulher Clarice que cria um narrador masculino teria por intenção ressaltar 

aquilo que sempre foi característico do feminino, o sentimentalismo, como algo superior a, 

suposta, racionalidade masculina? Fica aqui a pergunta. E Branco & Brandão (2004, p.97-98) 

também suscitam a mesma dúvida: “Os julgamentos acabam por recair nas esferas do ‘sentir’ 

e do ‘pressentir’, e tais atitudes nunca mereceram muito crédito perante as sérias e embasadas 

considerações da crítica tradicional” e, também, essa feminilidade aflorada de Clarice não 

deve nada para o mais branco, rico e hétero que possa escrever. Para Candido (2013, p.177): 

“A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar; 

em seguida, a organizar o mundo”. Portanto, masculino e feminino podem trabalhar de 

maneiras parecidas na confecção de um texto, mas há preconceitos, como o que cita Branco & 

Brandão (2004, p.100): “A ‘acusação’ de frivolidade ou racionalidade de uma possível 

linguagem masculina poderia ser respondida com obras de alto teor erótico de alguns 
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escritores, ou com obras essencialmente assépticas das nossas melhores poetas”. Por 

conseguinte, Clarice se metamorfoseou em um narrador masculino, não lacrimejou piegas, 

subverteu a própria escrita que muito pouco tem de erótica, dizendo em Lispector (1998, 

p.18): “jamais se esquece da pessoa que dormiu”, o que, a priori, é uma mulher falando do 

lugar de fala masculino, ou seja, não é usual a mulher medir o quantitativo de pessoas com 

que teve relações sexuais. Em suma, para Branco & Brandão (2004, p.100): “A capacidade de 

erotizar o discurso, ou de escrever com o corpo, como num ato de entrega total, também já foi 

aventada como característica da escrita feminina” e não é verdade, os dois sexos podem fazer 

isso com maestria, se disporem-se a tal.  

Então por que há uma força no discurso feminino escrito? Branco & Brandão (2004, 

p.121) pensando a respeito da escrita feminina, dizem: “A primeira vaga hipótese que me 

ocorre consiste na existência de uma linguagem feminina que certamente não se codifica nos 

moldes da masculina”. Para Gotlib (1995, p.461) falando da escrita de Clarice: “O traço de 

originalidade e da imprevisibilidade não são recentes”, consequentemente, não se pode tratar 

uma característica pessoal como um atributo do feminino. Por isso, Branco & Brandão (2004, 

p.121): “A idéia de ler o texto da mulher, buscando identificar traços que apontem em direção 

a uma especificidade da escrita feminina, surge-me, a princípio, como uma inquietante 

provocação”. As autores imbricam a escrita feminina no torna-se mulher de Beauvoir (1970, 

p.7): "Sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres". Todo ser humano do 

sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher; cumpre-lhe participar dessa realidade 

misteriosa e ameaçada que é a feminilidade”. Portanto, para Branco & Brandão (2004, p.105): 

“É evidente que tais idéias estão fundadas em antigos preconceitos, tentativas de afastar o 

trabalho ou a atuação femininos dos territórios da seriedade, rotulando-os de românticos”. 

Não só romântico, mas o que solta aos olhos no excerto são os preconceitos em cima do 

discurso feminino, pois foi, por muito tempo, segundo Branco & Brandão (2004, p.122) : “A 

tentativa de dizer o indizível parece ser, de fato, um traço recorrente da escrita feminina”.  

Ser indizível somente porque há uma cultura histórica apontada por Beauvoir (1970, 

p.7) que estigmatiza o feminino: "E Sto. Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um 

homem incompleto, um ser "ocasional". É o que simboliza a história do Gênese em que Eva 

aparece como extraída, segundo Bossuet, de um "osso supranumerário" de Adão”. Conforme 

Lispector (1998, p.34) aponta para o pensamento da protagonista: “já que sou, o jeito é ser”. 

Ou seja, o feminino fica preso no discurso e muitas vezes não consegue realizar sua 

verdadeira vocação, porém Clarice conseguiu. Gotlib (1995, p.461) fala do magnetismo da 

autora: 
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Tais traços – o de originalidade e da imprevisibilidade – combinavam-se 
com mais outro: o do magnetismo, que servia para atrair e para distanciar 
pessoas. “Não era mulher que se pintava muito, não era vaidosa nem dada 
a detalhes muito sofisticados mas apreciava usar muito carmim e seu andar 
era digno. Era formosa, com uma comunicação epidérmica, enorme, 
selvagem. Despertava paixões fora do normal. Penso que isso devia 
perturbá-la muito. Seu magnetismo tornava difícil e até inviável sua 
convivência, seu contato com as pessoas.  

 
 Causando dificuldade ou não, foi do jeito que era que a escritora realizou seu desejo 

em escrever e ser lida, tinha amigos, morava em um lugar agradável, portanto, o saldo foi 

positivo. Branco & Brandão (2004, p.123): “[...] o discurso feminino insinua-se como um 

registro que pretende ser ouvido, e não ser somente lido”. Pode-se pontuar que essa é a força 

do discurso feminino escrito, vindo segundo Béatrice Didier apud Branco & Brandão (2004, 

p.123): “essa característica oralizante do texto feminino funda-se numa prática secular – a 

tradição oral – em que a mulher, sobretudo a avó, com suas histórias e cantigas de ninar, 

ocupou papel determinante”. E isso corrobora o narrador de Benjamin (1985, p.205): “Contar 

histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são 

mais conservadas”. E quando a história contada mistura-se com a própria, criando uma 

metaficção e aprofundando o sentido da escrita? 

 

6.1 A escrita de si 

 

Ainda hoje, se vê desdobramentos da impossibilidade de uma escrita feminina, por 

diversos motivos, como preconceitos, por exemplo. Entretanto, esta continua a ser 

diariamente realizada. Sobre tal escrita, Branco & Brandão (2004, p.122) escrevem: “em lugar 

de uma impossibilidade da escrita, a escrita de uma impossibilidade. Prática do que não se 

verbaliza, do que não se pensa: escrita do indizível e do impossível, voz delirante que se lança 

no vazio da página”. Sim, é possível dizer que era dessa forma que escrevia Clarice, falava da 

profissão, através de questões internas que a consumiam, era uma escrita de si, cifrada, mas 

que escapava e se dava a conhecer e que, na realidade ultrapassava o individual para falar de 

questões humanas. Em Lispector (1998, p.35): “Juro que nada posso fazer por ela. Afianço-

vos que se eu pudesse melhoria as coisas”, como não podia fazer por si mesma, pois esbarrava 

em todas as impossibilidades humanas que muitas vezes só se manifestam na indizibilidade, 

talvez no grito de dor. Gotlib (1995, p.465) diz: “A ‘hora’ em que escreveu esse romance não 

parece gratuita”, e é sabido que foi a hora mais escura, pois segundo Campos (2019, p.18):  
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o livro A Hora da Estrela é publicado, sua última publicação em vida, já que, 
em outubro deste mesmo ano, Clarice é internada e diagnosticada com 
câncer terminal de ovário. Sua doença encontrava-se em estágio avançado, o 
que não permitia a ela uma volta para casa. No Hospital da Lagoa, no Rio de 
Janeiro, a autora permaneceu por poucos meses sob a companhia diária de 
Olga, de suas irmãs e escassos amigos. 

 
 Um livro que fala do próprio processo de escrita, imbricado com personagens que 

trabalham com a mesma matéria prima que ela, isto é, frases batidas em uma máquina de 

escrever. Era, sem dúvida, a escrita de si para um mundo que tinha muito a aprender a 

respeito da força feminina de um discurso em 1977 e que ainda precisa das mesmas 

aprendizagens em 2020. Gotlib 1995, p.465:  

 
Sob certo aspecto, e segundo a própria escritora, é catarse de uma infância 
parcialmente recalcada. Sobre a personagem principal do romance, afirma a 
sua “naturalidade”, ou seja, a marca regional de brasilidade: “ela é 
nordestina e... eu tinha que botar para fora um dia o nordeste que eu vivi”. 
Mas não é só a nordestina miserável e sim a nordestina que vem de Alagoas 
para a cidade grande, que é o Rio de Janeiro, em roteiro semelhante ao de 
Clarice. 
 

 Não é possível se ler a afirmação anterior como somente um processo catártico que a 

escritora empreendeu para finalizar o livro da sua vida, ainda que também tenha sido isso. 

Entretanto, como visto uma escrita polifônica, com muitas camadas e de cunho social. Essa 

escrita de si, com um fortíssimo teor social exemplifica bem o que Candido (2013, p.181) diz 

da: “[...] modalidade de literatura que visa a descrever e eventualmente a tomar posição em 

face dos iniqüidades sociais, as mesmas que alimentam o combate pelos direitos humanos”.  

Essa característica empática de fazer literatura para fortalecer os combates sociais, por meio 

de se colocar no foco do texto para despertar um discurso mais vivo, quase real, como diz 

Lispector (1998, p.39): “(Estou passando por um pequeno inferno com esta história. Queiram 

os deuses que eu nunca descreva o lázaro porque senão eu me cobriria de lepra.)”. Fica 

patente a escrita do que é possível vivenciar, sentir. Conforme Branco & Brandão (2004, 

p.203):  

 
“escrita de si” (o “si” aqui tomado como a própria Clarice Lispector, o que 
nos remete à idéia de uma escrita sempre fundada na autobiografia), abre-se 
para uma “escrita fora de si” (o “si” aqui pensado no lugar de Clarice e no 
lugar da própria escrita, o que nos levaria a admitir a idéia de uma escrita 
fora da autobiografia, fora, portanto da vida de Clarice, mas também fora da 
própria escrita, lançada a seu exterior, além de sugerir uma escrita fora dos 
padrões normais, como na corriqueira expressão “fora de si”), quando o que 
constitui o desejo dessa escrita é a escrita mesma, a “escrita em si”. 
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 Uma forma clara de descrever todo o processo de composição da obra pela qual 

Clarice trabalha não só no romance A hora da estrela, mas em todos os seus escritos. Não foi 

só nas correspondências que a autora escrevia sobre si mesma. E porque a autora escreve 

assim? Ela mesma responde apud Gotlib (1995, p.466): “‘há gente que cose para fora, eu coso 

para dentro’, esse livro fisga o leitor na íntima e difícil angústia de um conflito que é social, 

mas que aparece experimentado de dentro, na sua densa repercussão de ordem existencial”. 

Por isso, ela sabia o que estava fazendo, sabia que dentro de si haviam questões que fisgariam 

o leitor porque, segundo Candido (2013, p.180): “A literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 

sociedade, o semelhante”. A escrita de si, é para Branco & Brandão (2004, p.205):  

 
[...] traço de sua escrita, que lhe garantiria a pecha de escritora que não 
distinguia sua própria personalidade da de seus personagens, e que teria 
levado o crítico Antonio Candido a criar uma categoria especial para inserir 
os escritos da autora, por ele denominada “romance de aproximação [...]. 
 

 Com certeza, o dito “romance de aproximação” cria a cota de humanidade que o 

próprio Candido (2013) cita para melhor enxergar a humanidade. Ou seja, um olhar que 

revela um discurso de socorro em razão da ferida massa popular, representada no romance por 

uma nordestina. Para Quinet (2004, p.145): “A palavra perspectiva, etimologicamente, deriva 

do latim perspectiva e, portanto, de perspice (“ver claramente”), que traduz o termo grego 

optikê, ciência da visão”. Pela perspectiva de dentro, Clarice pode apontar melhor para fora de 

si mesmo e incomodar o leitor. Há também o fato de que tira-se do masculino a possibilidade 

de escrever a mulher e de dentro de uma mulher pode-se escrever, de verdade sobre esta. 

Portanto, uma mulher que não seja invenção de um homem, mas que esteja ancorada em 

quem de dentro aprendeu a ser mulher. Uma mulher que brinca com o imaginário masculino 

que só permitia descrever o feminino através do fálico e que reverte, pois que Rodrigo S.M. é 

o narrador autorizado, mas a escrita é de Clarice, portanto segundo Compagnon (2014, p.48): 

“O ponto mais controvertido dos estudos literários é o lugar que cabe ao autor” e a escritura 

vai espetar, exatamente, o ponto discutível para continuar rechaçando, como sempre fez, a 

crítica, deixando claro que não são detentores desse saber, ainda que estudem este. Ainda em 

Gotlib (1995, p.468): “Ela é a autora, com nome na capa e assinatura na folha de rosto, entre 

os treze títulos do romance [...]”. Nesse sentido, a estrela fica com Clarice e não com os 

acadêmicos e cita-se, de novo, Chevalier & Gheerbrant (1988, p.404): “A estrela de sete 

pontas, por sua vez, participa do simbolismo do número sete; unindo o quadrado e o triângulo, 

ela representa a lira cósmica, a música das esferas, a harmonia do mundo, o arco-íris de cores, 
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as sete zonas planetárias, o ser humano em sua totalidade, etc.”.  Na realidade, Clarice sempre 

esteve em confronto com a forma engessada como a teoria literária tratava a literatura, por 

isso, sempre se repetia, em Gotlib (1995, p.479):  

 
Se, de fato, abominou o caráter profissional mecanicista do fazer literário, 
pelo pavor do automatismo, nunca perdeu a noção do seu valor como 
experiência estética humana, que se manifesta tanto na ficção, em que vive 
uma “pessoa”, como na vida pessoal, em que quer viver não como “literata”, 
a que “faz literatura”, mas, quem sabe, como a que vive a ficção, como 
“personagem”, incorporando, assim, a possibilidade de viver, como gente, o 
que os seus personagens encarnavam.  
 

 E Lispector (1998, p.24) deixa claro a ideia da teórica ao dizer que: “Apesar de eu não 

ter nada a ver com a moça, terei que me escrever todo através dela por entre espantos meus”. 

Na realidade, um escritor, notoriamente, já faz esse processo de criação de um personagem a 

partir de questões que quer contar, que quer entender, que quer questionar ou tantas outras 

combinações. O que o narrador revela no trecho é, exatamente, um dos processos pelo qual a 

escrita é trabalhada. Para Candido (1977, p.125): “Parece certo que o início de uma verdadeira 

forma do pensamento literário tem de começar pelo forjamento de uma expressão adequada; 

mas no Brasil notamos um certo conformismo estilístico”. Esse trecho marca a abertura do 

que o teórico iria falar sobre o primeiro livro de Clarice que, claramente, já vem rompendo 

um status quo na literatura daquela época, por volta da década de 40, e que, em 70, chega a 

uma perfeição de estilo, no qual Gotlib (1995, p.469) diz: “É um romance metalingüístico – 

que sofisticadamente se conta a si mesmo, através do narrador que conta os passos da criação 

do seu romance do caos à delineação progressiva das personagens. Sob esse aspecto, Clarice-

romancista espelha-se em Rodrigo-romancista”.  

Nesse sentido, manifesta-se mais um ponto, no qual a escrita de si se torna a matéria-

prima de um romance bem encadeado, bem fechado e claro em suas analogias, para quem 

busca através da primeira camada. Para Benjamin (1985, p.167):  

 
Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e 
agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. 
É nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história da obra. 
Essa história compreende não apenas as transformações que ela sofreu, com 
a passagem do tempo, em sua estrutura física, como as relações de 
propriedade em que ela ingressou. Os vestígios das primeiras só podem ser 
investigados por análises químicas ou físicas, irrealizáveis na reprodução; os 
vestígios das segundas são o objeto de uma tradição, cuja reconstituição 
precisa partir do lugar em que se achava o original.  
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 Ainda que Benjamin (1985) parte de uma primeira obra, muito mais no sentido físico, 

mas é possível entender a citação pelo viés da autenticidade literária, isto é, a capacidade com 

que o autor, em determinado período histórico, trouxe um conteúdo cultural relevante para a 

história humana e que difere de tantas outras apresentadas no mesmo período, ou porque não 

dizer, em todos as fases humanas. Portanto, é possível deslocar a obra da tradição histórica 

por sua relevância e atualidade nos dias de hoje, principalmente no que tange ao fazer autoral. 

Trazendo mais uma vez a hipótese levantada por Branco & Brandão (2004, p.206): 

“’escrita de si’ e da ‘escrita fora de si’, apontando, sempre, para uma terceira: a ‘escrita em 

si’”. Passagem da escrita em si para a escrita fora de si. Ou seja, esse processo de falar de si, 

tão presente em toda a obra de Clarice, para fazer menção ao contexto literário aponta para o 

fazer escritural que dá sentido a importância da obra literária como tão bem explica Candido 

(2013, p.179): “As produções literárias, de todos os tipos e todos os níveis, satisfazem 

necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa incorporação, que enriquece a 

nossa percepção e a nossa visão do mundo”. Para tanto, Clarice se valeu de questões 

cotidianas para elaborar questões humanas inseridas no mundo em que se habita. 

 

6.1.1 A escrita do mundo 

 

Candido (2013, p.180) diz que: “A literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 

sociedade, o semelhante”. Portanto, a literatura não foi feita para ficar escondida em uma 

caixinha, numa gaveta qualquer embaixo das roupas e meias, a literatura foi criada para ser 

lida, ou seja, para o mundo. Para Gotlib (1995, p.471):  

 
O tema do romance é a própria representação do mundo: linguagens, 
narrativas. E a avaliação dos alcances e limites desse seu poder o poder da 
escrita. Por isso, todos os três personagens datilografam. O escritor inventa, 
lúcido. A nordestina, mal copia, copia errado, ingênua: “e copiava a letra 
linda e redonda do amado chefe a palavra ‘designar’ de modo como em 
língua diria ‘desiguinar’”. E há ironia cruel do narrador (Clarice? Rodrigo?) 
ao afirmar que a miserável gosta da palavra “efeméride”, embora não saiba o 
que significa. Acha esquisita a palavra “mimetismo”. E não sabe o que quer 
dizer “renda per capita”, nem “cultura”. 
 

 Aqui pode-se apontar para a importância da ingenuidade no mundo, a personagem de 

verdade cativa por essa qualidade, pois não são necessárias tantas armas, pois já foram criadas 

muitas. Como resultado, o que salva a ingenuidade é a lucidez do narrador-autor. Gotlib 

(1995, p.475) ainda diz que o: “esquema desdobrável de A hora da estrela: um narrador (ou 
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autor fictício) desdobra-se na personagem, que, por sua vez, espelha o seu autor e a autora 

desse autor: Clarice Lispector”. Esse jogo de espelhos, trabalhados metaficcionalmente, 

consiste no fazer literário que espelha o mundo e a escritora brinca com a representação, o 

mimetismo que é estranho a personagem, pois que não sabendo ser personagem se tem por 

gente e por isso não entende que seu deus é o da escrita, seu criador é uma linguagem. Em 

Lispector (1988, p.57) pode-se ler: “Será que o meu ofício doloroso é o de adivinhar na carne 

a verdade que ninguém quer enxergar?”. Se a escritora diz que é na carne que será revelado, 

então não é no texto, é fora do texto. Assim, é para fora do texto que é feita a revelação e esta 

tem implicações no corpo físico do narrador, no caso, que, na realidade, é um espelho do 

autor real. E Gotlib (1995, p.468) continua indo a fundo nas implicações metaficcionais do 

texto: 

 
O ‘feminino’ de Clarice tem por contraponto o ‘masculino’ de Rodrigo, que 
deságua num ‘neutro’ de Macabéa. Assim, o “sentimentalismo” da primeira 
contrapõe-se um “racionalismo” do segundo, e ambos, de certa forma, 
desmascaram-se mutuamente: nem a primeira é tão feminina, nem o segundo 
é tão masculino, já que tais estereótipos são desmitificados. Ambos 
contrapõem-se ao neutro de Macabéa, matéria-prima que foge à 
contingência, enquanto essência vital, à margem da cultura e da própria 
invenção, já que, sendo a coisa, não precisa formá-la, ou cria-la: ela é.  
 

 Essa trindade é o representativo da perfeição como explicitado tão bem por Helena 

(2013) nas páginas anteriores. Os pares opostos masculino x feminino, por um lado revelam a 

banalidade das dicotomias e por outro não deixa de apresentar um feminino empoderado. 

Lacan (1982, p.87-104) fala do gozo da mulher apud Branco & Brandão (2004, p.213): “da 

perda incessante e do transbordamento, do que está para além da linguagem, mas só por meio 

da linguagem pode ser pensado, do que é ilimitado, indizível, impossível, mas só por 

intermédio dos limites e das possibilidades do discurso viria a ser evocado”. Nesse sentido, a 

mulher que foi tão desprivilegiada na história humana, até mesmo dentro da própria 

psicanálise ao se tornar o ser da falta, no romance tem sua plenitude criadora. Para Gotlib 

(1995, p.476): “neste jogo de ser e não ser, acabam sendo e não sendo Clarice Lispector, que 

aparece explicitamente na narrativa, por dados peculiares a sua identidade de ‘personagem-

escritora’”. Não podemos afirmar que Clarice estava falando sobre feminismo, mas é possível 

ler o romance por essa premissa. 

 Clarice em um pequeno livro de oitenta e sete páginas falou sobre história de cordel, 

romance lamuriento, humanidade, violência banalizada, metalinguagem, vidas desperdiçadas, 

amor pela humanidade, desejos, religiosidade, ser nordestina, fome, preconceito, falta de 

saúde, desabafo, violência familiar, brasilidade, perplexidade, ironia e tantos outros temas, no 
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qual são necessários leituras seguidas do mesmo livro, pois que composto por inumeráveis 

camadas de leitura. Para Candido (2013, p.175): 

Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho 
durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem literatura. Deste modo, 
ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem 
na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente 
e no inconsciente. 
 

 Ou seja, se for usado esse trecho de Candido (2013) dentro da imensidão de temas que 

Clarice aborda no romance A hora da estrela é possível inferir que esse tipo de literatura 

mais engajada ajuda a trabalhar com questões sociais que precisam ser revistas. E não há 

como se falar desse romance sem mencionar que é um romance social e Gotlib (1995, p.469) 

corrobora essa ideia: “E é um romance social, que conta a saga miúda da vida difícil que leva 

o nordestino na capital, na linhagem de textos seus característicos dessa década”. Esse é um 

dos teores que se faz uma escrita para o mundo, isto é, a Humanidade, Lispector (1998, p.57): 

“volto para essas duas pessoas que por força das circunstâncias eram seres meio abstratos”.  

 Enquanto, não só no trecho acima, mas em todo o romance se trata da humanização, 

por outro lado há marcas da violência banalizada, Lispector (1998, p.57): “matara um homem, 

desafeto seu, nos canfudós do sertão, o canivete comprido entrando mole-mole no fígado 

macio do sertanejo”. Nem Candido (2013, p.175) acha a literatura, somente, uma: 

“experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos e morais, 

como acontece com a própria vida, da qual é imagem e transfiguração”. E a vida, 

principalmente nesse ano de 2020, banaliza a violência, como no trecho anterior onde o 

canivete entra “mole-mole no fígado”? Quando a autora usa o “mole-mole” passa essa noção 

de banalização da violência, pois somente com o senso comum é possível entender que enfiar 

uma faca no corpo de alguém não é de nenhum forma fácil e se fosse intenção da autora trazer 

a real constatação de que a violência não é bem-vinda, teria escrito de forma a escandalizar e 

não foi isso que fez, pois apresentou a banalização da vida, por meio de uma imagem.  

Segundo Candido (2013, p.178): “Quando digo que um texto me impressiona, quero 

dizer que ele impressiona porque a sua possibilidade de impressionar foi determinada pela 

ordenação recebida de quem o produziu”. Ordenação muito bem planejado por Clarice de 

forma a jogar um holofote sobre a banalização da vida. Assim, mostrando o quando vidas são 

desperdiçadas, em Lispector (1998, p.58): “Não sabia que ela própria era uma suicida embora 

nunca lhe tivesse ocorrido se matar”.  

 Suicídio é visto como um problema da saúde emocional e o trecho anterior deixa claro 

que a autora considerou a personagem suicida, mas onde estariam tais marcas no texto? Pelo 
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desmazelo, já foi visto que Macabéa tinha um cheiro ruim, por não tentar se alimentar direito, 

não optando por uma alimentação mais saudável, ainda que claramente tal opção não a faria 

deixar de passar fome, pois o romance deixa claro que a falta de alimentação não era só 

porque escolhia o que não era saudável, e escolhia, mas porque não havia rendimentos 

suficientes para combater esse real problema do povo brasileiro, a fome. Para Lispector 

(1998, p.67):  

 
Macabéa não soube responder. 
- O que é que você come?  
- Cachorro-quente. 
- Só? 
- Às vezes como sanduíche de mortadela. 
- Que é que você bebe? Leite? 
- Só café e refrigerante. 
- Que refrigerante?, perguntou ele sem saber o que falar. 
 

 Segundo Candido (2013, p.180): “A literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e aberto para a natureza, a 

sociedade, o semelhante”. É notório a intenção de levar o olhar para desvelar e revelar um 

discurso daqueles que tem sido a camada mais aviltada durante gerações e gerações no país. 

Enquanto, a escritora põe a descoberto as camadas mais populares, também, mostra o amor 

pela humanidade e sua importância, “Ah pudesse pegar Macabéa, dar-lhe um bom banho, um 

prato de sopa quente, um beijo na testa enquanto a cobria com um cobertor. E fazer que 

quando ela acordasse encontrasse simplesmente o grande luxo de viver” (LISPECTOR 1998, 

p.59). Por isso, é fácil entender quando Candido (2013, p.180) diz que:  

 
[...] há na literatura níveis de conhecimento intencional, isto é, planejados 
pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor. Esses níveis são os 
que chamam imediatamente a atenção e é neles que o autor injeta as suas 
intenções de propaganda, ideologia, crença, revolta, adesão, etc. 
 

 Portanto, há nas páginas do romance uma ideologia muito bem delineada por meio da 

crítica social, com ênfase ao povo nordestino, Lispector: “Sou achatada de nariz, sou 

alagoana” (LISPECTOR 1998, p.65) e desvelando preconceitos, ainda em Lispector 1998, 

p.67): “Era desatento e achava a pobreza uma coisa feia. Trabalhava para os pobres 

detestando lidar com eles”. Para Gotlib (1995, p.469):  

 
Macabéa é da classe baixa. Como ‘subproduto’, encarna o deslocamento 
periférico da região de menos-valia em plena cidade grande, alocada no 
subúrbio, alijada para o quase fora do cenário urbano, numa pensão em que 
divide quarto com outras moças, balconistas das Lojas Americanas. 
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Assim, para Candido (2013, p.181) existe uma: “modalidade de literatura que visa a 

descrever e eventualmente a tomar posição em face das iniqüidades sociais, as mesmas que 

alimentam o combate pelos direitos humanos”. Tipo de literatura essa que alerta para os 

problemas de saúde decorrentes da falta de um salário justo para qualquer classe social, em 

Lispector (1998, p.68): “- Você está com começo de tuberculose pulmonar”. 

 Candido (2013, p.180) deixa claro que existe uma literatura engajada e outras que não 

o são. Contudo, para ele todas são válidas. O crítico, também, diz (2013, p.182): “A eficácia 

humana é função da eficácia estética, e portanto o que na literatura age como força 

humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes”. 

Candido (2013, p.182) aponta que não está fazendo acepção de valores entre uma obra 

“perfeita” e outra qualquer, mas a que se afirmar a pertinência do desabafo de Lispector 

(1998, p.72): “[...] estou com preguiça de escrever esta história que é um desabafo apenas”.  O 

teórico (2013, p. 182) citando o romance humanitário e social do século XIX diz: “Assim, o 

pobre entra de fato e de vez na literatura como tema importante, tratado com dignidade, não 

mais como delinqüente, personagem cômico ou pitoresco”. E Clarice mostra a força desse 

discurso feminino escrito através de uma personagem que mesmo tendo um quê de pitoresco 

não deixa de ser defendida pelo narrador que luta por ela, mesmo que entenda o determinismo 

social e perplexo diz, em Lispector (1998, p.86): “Viver é luxo”. Nesse sentido, o luxo que foi 

extirpado da nordestina pobre.  

Para Candido (2013, p.184): “[...] a literatura pode incutir em cada um de nós o 

sentimento de urgência de tais problemas”. E Candido (2013, p. 190) termina o seu Direito à 

literatura deixando claro que: 

 
O Fausto, o Dom Quixote, Os lusíadas, Machado de Assis podem ser fruídos 
em todos os níveis e seriam fatores inestimáveis de afinamento pessoal, se a 
nossa sociedade iníqua não segregasse as camadas, impedindo a difusão dos 
produtos culturais eruditos e confinando o povo a apenas uma parte da 
cultura, a chamada popular.  
 

E por que não dizer Clarice Lispector com sua personagem Macabéa? Além disso, é 

necessário ampliar um pouco o horizonte que Candido (2013) revela para dizer que é uma 

troca, pois é preciso a camada mais erudita aceitar o que vem das periferias e isso tem 

acontecido e as classes populares sentirem-se autorizadas à cultura mais erudita, pois todas 

compõem os produtos culturais que definem a humanidade em cada um. Isso porque a 

literatura é uma escrita do mundo em todos os períodos históricos que existiram.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Clarice nunca desejou que falassem sobre ela, muitas vezes desviava o assunto, não 

respondia, dava respostas atravessadas, entre outras. Então, porque 100 anos depois de seu 

nascimento ainda se deseja esmiuçar quem foi a escritora como ela se comportava e tantas 

outras perguntas que os mais curiosos não deixam de investigar? Portanto, não cabe aqui 

descobrir se depois do primeiro marido houve um grande amor na vida da escritora, nem 

como estão os filhos dela. O teor nessas páginas é, simplesmente, A hora da estrela 

considerado o romance bem acabado, resultado de um processo longo de escrita literária, sem 

ser uma evolução, pois cada um dos escritos possui uma composição diferente. E pelos 

motivos citados, o primeiro capítulo tratou com um breve olhar de onde a escritora veio e 

como chegou aqui. Nesse sentido, nada mais pertinente que trazer o enfoque sobre o olhar de 

Benjamin Moser (2011), ou seja, um enfoque mais histórico-político, só para depois entrar 

com as questões Nádia Battella Gotlib (1995) com seu viés mais crítico-literário. 

Portanto, o mais importante desse primeiro capítulo é que seus pais vieram da 

província Ucrânia Ocidental, parte do enorme império czar que era a Podólia em que viviam a 

maior parte dos judeus na virada do século XIX para o XXI. Mesmo tendo uma parte da 

família abastada, Clarice não viveu esse perfil, pois, depois da Primeira Grande Guerra uma 

série de ataques começaram a ocorrer aos judeus daquela região. Dado importante trazido por 

Moser (2011), é o bloqueio psicológico ao se falar sobre o que aconteceu com a mãe, 

levando-a, já no Brasil, à morte. E a doença de Mania, a mãe, foi um estupro resultado numa 

sífilis sem tratamento à época. Portanto, a única cura que almejavam era pela filha mais 

jovem, isto é, um milagre que atormentou a escritora até o fim da vida. O que não foi possível 

ler à época, até 1977, é que o milagre existiu e foi a própria Clarice com sua escrita tão 

profunda e reveladora. Por exemplo, A hora da Estrela foi uma espécie de acerto de contas 

com uma de uma literatura que não tocava abertamente nas questões sociais, uma temática 

social. É uma metaficção. Fala sobre aquele que é marginalizado, o excluído social.  

Clarice fez sua parte, tanto durante a Segunda Guerra Mundial ajudando aos 

desvalidos em um hospital, quanto durante a ditadura se juntando a Marcha dos Cem, o que 

acabou lhe custando o emprego no jornal do Brasil.  

Jessé Souza (2017) foi além do conceito de síndrome de vira-lata para explicar o 

problema nacional criado desde sua “descoberta” e esse seria uma propaganda extensa 

desvalorizando tudo o que se chama de povo ou classe popular e enaltecendo aos mais ricos 

ao qual chama de elite do atraso e que ainda hoje é quem governa o país.  
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Darcy Ribeiro vai explicar essa conjunção dos povos e seu caráter de sacralidade na 

qual vê a ordem social como um sistema que privilegia ricos e a tudo consentido e concedido 

por Deus. E até hoje a massa mais sofrida não só consente e concede, como também faz 

campanha para que o status quo permaneça inalterado.  

Para aceitar tal nível de exclusão social, surgiu a TV com sua cores e glamoures 

conduzindo um discurso a respeito de um tal milagre econômico que nunca existiu, somente, 

para aqueles que sempre lucraram e que passaram a receber muito mais em detrimento do 

constante empobrecimento da população. Foi usado a televisão, o marketing e o capitalismo 

para construir o fosso de separação entre um grupo e outro.  As taxas de juros eram altíssimas 

e havia um clima forjado de segurança, pois toda a oposição se não era assassinada, era 

deportada, ou vivia sob o regime do medo, do terror. Souza (2017) aponta uma separação 

antológica entre seres de primeira classe e os de segunda, o ponto mais nevrálgico das 

declarações do autor é levantar a hipótese de que o problema não é uma classe política 

corrupta, mas um grupo milionário que sempre mandou no país. Mesmo grupo que apoiou 

uma ditadura feroz, deixando marcas não só nos corpos, mas nas dores vista até hoje e a mídia 

corrupta tem sido a que alimenta a ideia de corrupção política, somente para continuar 

separando pessoas “que importam” e as que são “descartáveis”. 

Com tanta injustiça como a exclusão social, Clarice trabalha a analogia do escritor 

como o excluído social, o marginalizado, assim como os pares opostos: vida e morte; 

humanização-desumanização, a negação do ser de Macabéia. A vida nua, os estados de 

exceção. Pela sujeição não consegue entender aquilo que pensa, mas reconhece que existe o 

desejo e que desejo seria esse? Macabéa uma personagem criada como a evocação de um ser 

humana miserável, sem destino que realizou, apenas, duas coisas na vida: chegar à cidade 

grande e conseguir um emprego ralo de datilógrafa. Seus desejos estão bem pontuados no 

romance, pois que tem anseio pela coca-cola, pelo cachorro-quente, pintar as unhas de 

vermelho entre outros que vão aparecendo ao longo do romance. Quando visita Glória lá pelas 

páginas finais do livro percebe que tem desejo por um telefone e acha que a pseudo-amiga é 

rica. Tanto ter telefone, quanto morar sozinha requer dinheiro para pagar tais contas. Dinheiro 

que ela recebe, mas que não seria suficiente nem para o que ela fazia e muito mal, como, por 

exemplo, a alimentação que a deixou fora do peso e com princípio de tuberculose pulmonar. 

Poderia se apontar a meritocracia, isto é, é só desejar e batalhar para realizar, pois todos 

conseguem! Clarice Lispector escreveu, exatamente, um romance que demonstra que para 

muitos isso determinadamente não teria como acontecer. Olímpico de Jesus fugiu à regra, por 

ser corrupto e capaz de matar, ou seja, ser violento até chegar a seus objetivos. Nem todos 
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possuem esse sangue nos olhos. Na realidade, por mais equivocada que sejam as teorias no 

que tange a população brasileira, essa se constitui pela mistura de povos pacíficos e que se 

sujeitaram a muita brutalidade até chegar aqui. Segundo Darcy Ribeiro (2006, p.17), em livro 

já citado nesta Dissertação: “Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada 

culturalmente de suas matrizes formadores, fortemente mestiçada, dinamizadas por uma 

cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos”. Desses 

primeiros povos surgiu o desejo de sobreviver, mais tarde o desejo de se tornar aquele que é 

chamado de vitorioso, isto é, os que possuem o poder de mando, geralmente, ligado ao poder 

aquisitivo. E Macabéa filha dos povos oprimidos, nascida em Alagoas, no Nordeste, tinha o 

desejo de conhecer a capital, esta que tinha muitos desejos inclusive, segundo Lispector 

(1998, p.61): “Macabéa, esqueci de dizer, tinha uma infelicidade: era sensual. Como é que 

num corpo cariado como o dela cabia tanta lascívia, sem que ela soubesse que tinha? 

Mistério”. Além do mais havia o desejo de Rodrigo S.M. e o de Clarice que escreveu uma 

personagem da falta para falar da própria falta e Rodrigo S.M. foi a figura para mediar a falta 

de Macabéa e a da escritora da personagem. A leitora de Gotlib (1995, p.452) é bem 

esclarecedora sobre a busca desesperada por sustentar-se financeiramente. Há páginas e 

páginas que repetem sempre a mesma questão : “Creio que Clarice foi a TV Cultura apenas e 

simplesmente porque precisava do pequenino e quase simbólico cachê que a TV lhe oferecia”. 

E Rodrigo S.M. também desponta a mesma preocupação sabe que não é Macabéa, mas 

reconhece que precisa de mais para uma vida mais digna ainda. A escritora alcançou uma 

posição de status que ao final da vida lhe trouxe fama, mas que, financeiramente, sempre 

esteve aquém de ganhos significativos que ficavam com as editoras.  

O mercado literário foi e ainda tem sido uma grande questão para aqueles que 

empreendem o caminho da escrita, haja vista que não há nenhuma delimitação legal para 

qualquer pessoa que queira exercer a função. Existe sim, uma delimitação simbólica, feita 

entre pares, há discursos autorizados que ditam quem é e não é escritor. E, nesse sentido, 

jogado para o ostracismo todo aquele que se permite afirmar fazer parte desse grupo. Em 

outro sentido, para aqueles que teimam em se nomear escritores há o ganho real que nunca 

chega o que corrobora um perfil de má qualidade para aqueles que não são vistos por olhos 

panópticos das grandes editores, nisso surge um termo cunhado por Dominique Maingueneau 

(2001) chamado de paratopia que é o local onde fica o intelectual da área da escrita em 

contraposição ao mesmo local de marginalizado, no sentido de estar às margens dos grandes 

mercados literários, por vezes, até mesmo não tendo o suficiente para alimentação e exemplos 

no meio literário nunca faltaram: Camões, Carolina Maria de Jesus e tantos outros. O mais 
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difícil de aceitar, ainda, é que escritor é todo aquele que escreve, sendo considerado alta ou 

baixa literatura, tendo editora ou vendendo por meio de fanzines nas portas dos 

estabelecimentos culturais, estes que, na década de 70, eram chamados de literatura de 

mimeógrafo. A grande questão é que foi montada uma sociedade e distribuída profissões que 

pudessem caber os grupos sociais: para os mais destituídos, o chão da fábrica, para os de 

classe média, o direito, a medicina, o professorado, para os ricos, as empresas. Mover-se 

dentro desses status sociais tem sido, até hoje, quase que impossível. O romance trata muito 

bem tal questão, pois apresenta o limbo da condição humana, vidas que não se realizam e, 

consequemente, tornam-se vidas desperdiçadas. 

A hora da estrela já tem quarenta e três anos e, claramente, não se pode dizer que 

todos conhecem, porém um quantitativo muito grande de pessoas sabe o que consta no 

romance e muitos já viram o filme. Portanto, não há como negar que a morte de Macabéa ao 

final é brutal e nem foi pela violência da bandidagem que assola o país, mas um outro tipo de 

violência, a das estradas, de motoristas irresponsáveis, daqueles que não se importam como os 

outros. Contudo, esse fato não é esclarecido no romance, somente a parte irônica dele, pois a 

nordestina foi atropelada por um Mercedes amarelo de alto luxo, de um louro estrangeiro. 

Todas essas páginas finais, para falar de morte e do atropelamento, só intentam dizer uma 

coisa: há muitas vidas desperdiçadas e que não precisariam ser se houvesse governo, se 

houvesse um pacto coletivo com atitude de basta. Lispector (1998, p.83) diz: “Os que leram, 

assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago”. 

Quantas vidas ainda serão desperdiçadas quando há espaço para todas e tratamento para uma 

grande quantidade das que adoecem? Na realidade, o preço da vida precisa aumentar, não 

mais uma massa de manobra para um mercado capitalista, mas pessoas que possam ter acesso 

aos bens culturais e de consumo em uma relação mais igualitária com o todo. Sem ser por 

demais utópica, que haja as diferenças, mas que se possa realmente mexer, principalmente, no 

Brasil, na distribuição nada igualitária de renda. Nesse momento, o debate sobre taxação de 

grandes riquezas tem sido o mais forte na história brasileira e ainda assim não avançou um 

milímetro.  

Que o pobre não seja mais o ícone de uma visão trágica de existência. Uma vida mais 

justa é capaz de refrear o grande consumo de psicotrópicos. Em tempos de home office, 

porque não, quando a vacina para Covid-19 chegar, alternar entre trabalho no escritório e 

trabalho em casa, gerando economia de combustível, menos trânsito de pessoas nas ruas, etc? 

Tudo, verdadeiramente, muito utópico, mas nunca inviável. Não apontando diagnósticos, mas 

uma pessoa empática e intensa como Clarice sofria ao ver a dor do próximo. Com vidas 
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valorizadas muito mais que esvaziadas, a autora poderia ter tido, talvez, uma qualidade de 

vida mais saudável. Pessoas bem empregadas tendem a ser mais felizes, até há quedas nas 

taxas de suicídios. Se hoje se fala em mexer na Constituição, por que não fazer, não com o 

intuito de perda de direitos, mas apertando mais as leis para garantias desses, como da 

desapropriação de terrenos visivelmente improdutivos ou esquecidos? Que o miserável visto 

como dejeto seja aproveitado em sua potencialidade: a da Macabéa era aprender, mas 

ninguém a ensinava, só a Rádio Relógio. 

Ainda há que se pontuar que é preciso desmistificar a figura do líder. Safatle (2018, 

p.93) diz: “[...] uma identidade coletiva sem Estado, capaz de resistir às mais impressionantes 

forças de destruição física”. O excerto aponta só uma ideia, na prática, vários caminhos são 

tomados: uns funcionam outros não. De qualquer forma, o mito nunca funciona, pois parte da 

infantilização de um povo e para se construir uma nação de verdade, não poderá ser feito por 

crianças, mas por adultos sóbrios e lúcidos que entendem a alteridade e respeitam as 

diferenças.  

A nordestina é muito bem trabalhada por Clarice em seu todo humano: saúde, 

emprego, vida social, sustento econômico e, ainda, algumas páginas para falar de um primeiro 

e único namorado, um personagem secundário sem eira nem beira e que surge para salientar 

um tipo de violência que não tinha nome, mas existia, um tipo de machismo que era tóxico, 

mas tido como respeitoso, porque diferenciava putas e santas. Relacionamentos afetivos 

foram feitos para um quê a mais na sofrida vida diária, por isso eles ativam a ocitocina 

(C43H66N12O12S2) que é o hormônio da felicidade e do amor e o ser humano necessita disso. 

Quando o relacionamento não produz esse hormônio por falta de atos de generosidade, pela 

falta do toque por meio de abraços e carinhos, então a resposta se torna medo e fuga, porém, 

tal como os experimentos pavlovianos nem sempre se é capaz de fugir, pois que dominado 

por um sentimento de impossibilidade, acaba-se apostando naquilo que não produz ganhos de 

nenhuma qualidade. O romance pode ser visto como um exemplo da maldade do machismo 

tóxico e uma forma de discutir a erradicação da violência contra a mulher, recortando para a 

psíquica que não deixa marcas aparentes. No entanto, era importante mostrar todas as feridas 

para que pudesse destrinchar as vulnerabilidades humanas e as sociais do povo Judaico, do 

Brasil e do Nordeste, lembrando que preconceitos e genocídios existem desde que o mundo é 

mundo, mas esse é o recorte proposto no romance. O povo judeu sofreu com o extermínio 

durante a Segunda Guerra Mundial, já o povo nordestino sofre com uma geografia hostil e 

falta de investimentos em sua economia, vivendo muito tempo sem governo, com vários 

movimentos sociais, principalmente, os que dizem respeito ao cangaço que estigmatizam a 
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figura do homem nordestino como bruto. Obviamente, nessa segunda década do século XXI, 

muita coisa já mudou, mas à época do romance muito dos movimentos marginais de 

libertação social eram ainda presentes.  

A personagem principal é Macabéia, mas há os secundários: Olímpico de Jesus, 

Glória, a cartomante, o chefe amado e as 4 marias, todos figuras desterradas, sem eira nem 

beira, até o chefe que precisa contratar uma funcionária relapsa, porque possivelmente ou não 

tinha dinheiro ou não queria gastar investindo na própria empresa.  

Em todo o tempo é levantada a pergunta: pode falar? Por via de regra não, foi-lhe 

tirado esse direito e a historiografia da época permite ver o pano de fundo, o autoritarismo da 

sociedade brasileira no período da ditadura militar iniciada em 1964. No entanto, o tratamento 

do tema é sutil, mostra-se a interiorização da condição de oprimido e a reprodução da 

condição de opressor no plano das relações pessoais. Sendo o carro chefe a questão do 

destituído e, ainda hoje, o impacto da obra é o mesmo, pois, basicamente, não se mudou muita 

coisa.  

Essas pessoas que vagam sem importância, sem um lugar social, cultural e de 

expressão de si mesma como sujeito, principalmente no que tange ao feminino ligado ao 

emocional, não porque é dado que a mulher é mais emocional do que o homem. Isso pode ser 

facilmente rebatido com um novo presidente da república, totalmente, a mercê de instintos e 

sujeito a inúmeras crises emocionais, que não deixa de praguejar, usando sempre palavras de 

baixo calão. O emocional, no feminino, refere-se somente ao componente humano que torna 

pessoas sujeitas às emoções, não o protótipo do racional, mas o racional atravessado por 

emoções que podem ser levadas para o bem ou para o mal.  

Em suma, a questão feminista é palco dos Estudos Culturais. As verdadeiras questões 

de cunho feminino começaram a se abrir somente quando a venda de anticoncepcionais e 

informação sobre controle de natalidade foram legalizadas isso em 1971, mas ainda hoje, e 

neste momento histórico, alguns retrocessos vem acontecendo. Assim, é importante olhar para 

o passado como forma de não repetir os mesmos erros. No romance, ainda que Macabéa tenha 

um lugar onde morar e um emprego que dava-lhe comida (cachorro-quente e coca-cola), 

ainda assim seu perfil feminino era dependente de um homem que a tirasse do local em que se 

encontrava, afinal ela não esperava que o possante que a atropelou fosse, por fim, o seu 

príncipe encantado? O pior de tudo é reconhecer que o corpo feminino é vítima da fúria de um 

machismo tóxico que o tem como propriedade exclusiva. A importância do local de fala do 

texto feminino é que este traz o discursos de muitas mulheres silenciadas por anos a fio. 

Consequentemente, o feminismo é somente uma forma de não ser sujeita a um padrão que não 
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cabe em todas, pois há uma multiplicidade de escolhas a serem feitas. Mesmo com todos os 

nãos, Clarice tornou-se escritora muito novinha e ainda em tenra idade recebia pelo seu 

trabalho.  E através disso, pôde construir metalinguisticamente sua personagem, Lispector 

(1998, p.58): “Macabéa, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de “o quê com “o 

quê”. Essa expressão é uma dêixis, portanto só tem sentido pragmaticamente, ou seja, fora do 

discurso, no real. Nesse sentido, a dúvida incutida na personalidade, o que se é de verdade e a 

escritora era o narrador, a personagem e a dona da história. Assim, vivendo com tanta 

vulnerabilidade o título do romance leva a imaginar que em determinado momento aquela 

pessoa tão desprovida de tudo irá ter sua hora de estrela, ou seja, iria realizar-se.  

O texto todo construído sob a forma de como se escrever, portanto, uma metaficção e, 

também, a importância da escrita como denúncia, o direito ao grito.  Isso provoca o leitor a 

pensar sobre a realidade do mundo em que vive, pois que existem muitas pessoas que foram 

jogadas na vida e são incompetentes para esta. A marca do social se impondo e impedindo a 

pessoa de ser, chegar a algum lugar. Portanto, nunca é só escrever uma historinha de cordel, 

mas trabalhar um discurso escrito forte o suficiente para ancorar-se no pensamento do leitor 

de forma a incomodá-lo.  

A questão da força do texto de Clarice se encontra no tema da criação, por isso, uma 

certa religiosidade é tratada no romance, pois Lispector (1998, p.63): “Rezava 

indiferentemente. Sim. Mas o misterioso Deus dos outros lhe dava às vezes um estado de 

graça”. Ou seja, é um misto de uma existência divina com sua negação, mas com a certeza de 

que existe um criador e esse talvez seja o da escrita. E talvez essa escrita seja tão 

profundamente forte, pois mistura-se a escrita de si. Nos últimos dias de sua vida, reconhece 

que escrever Macabéa era colocar para fora o Nordeste que havia nela e uma região que 

amava e estimava, por sua brasilidade, Lispector (1998, p.80): “O que queria dizer que apesar 

de tudo ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai talvez reivindicar o 

direito ao grito”. E dessa resistente raça nordestina, com essa personagem que mesmo vivendo 

uma violência familiar, “Macabéa espantou-se com a revelação até agora sempre julgara que 

o que a tia lhe fizera era educa-la para que ela se tronasse uma moça mais fina”, pode 

demonstrar o quanto a literatura tem de profilaxia. E porque não terminar essa conclusão com 

a ironia fina Lispector (1998, p.76) pode demonstrar o quanto a literatura tem de profilaxia. E 

porque não terminar essa conclusão com a ironia fina de Lispector (1998, p.86): “O final foi 

bastante grandiloquente para a vossa necessidade”?  
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