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REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA 
Aiio XXVI, Na 51. Lima-Hanover, ler. Semestre del 2000, pp. 83-98 

CONTAS A PRESTAR: 
0 INTELECTUAL E A MASSA EM A HORA DA ESTRELA, 

DE CLARICE LISPECTOR 

Regina Dalcastagne 
Universidade de Brasilia 

Eu nao me sintojamais plenamentejustificado por ser um intelectual; 
ndo me sinto 'em casa'; tenho o sentimento de ter contas a prestar - a quem? 

eu ndo sei - pelo que me parece ser um privilegio injustificdvel. 

-Pierre Bourdieu 

Desde o dia em que Bentinho se transformou em Dom Cas- 
murro e passou a narrar seu drama, o leitor brasileiro teve que 
abandonar a confortavel situagao de testemunha credula. Rompido 
o pacto da "suspensao da descrenqa", resta-nos o tenso dialogo com 
um narrador que, se por um lado se afirma como farsa, por outro 
tenta nos cooptar pela "franqueza" e expansao de seus senti- 
mentos. Ate hoje muitos leitores sao capturados pela armadilha 
discursiva de Dom Casmurro. E outros tantos, cientes das regras 
(ou da falta delas), passeiam com alguma desenvoltura por seus 
labirintos, recuperando o prazer do jogo. 

Uma vez dispostas as pecas e iniciada a partida, podemos 
acompanhar, ao longo dos anos, o fortalecimento dessa figura nova 
na literatura: no lugar daquele sujeito poderoso, que tudo sabe e 
comanda, vamos sendo conduzidos para dentro da trama por 
alguem que tropeqa no discurso, esbarra em outras personagens, 
perde o fio da meada. Esse e o narrador que frequienta a literatura 
brasileira contemporanea. Um narrador suspeito, seja porque tem 
a consciencia embaqada - pode ser uma crianga confusa ou um lou- 
co perdido em divagavces -, seja porque possui interesses precisos 
e vai defende-los. 

A essa altura, ja' nem pretendem mais passar a impressato de 
que sao imparciais; estao envolvidos ate a alma com a materia 
narrada. E seu objetivo e nos envolver tambem, fazer com que nos 
comprometamos com seu ponto de vista ou, pelo menos, que per- 
cebamos que sempre ha' um ponto de vista com o qual se com- 
prometer. Por isso se desdobram, se multiplicam, se escondem, exi- 
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bindo o artificio da construgao. E cada vez que nos abandonamos 
aos seus argumentos, eles enfiam a cabeqa por alguma fresta, 
mostram suas falhas, gritam seus absurdos. Nao estao al para 
adormecer nossos sentidos. Um narrador suspeito exige um leitor 
compromissado. 

Nem poderia ser diferente essa relacao num seculo em que per- 
demos a ingenuidade diante da Ciencia e passamos a nos indagar 
a quem e a que servem suas teorias. Plenamente conscios do 
comprometimento ideol6gico de todo e qualquer discurso, nao ha 
mais como dialogar com o mundo sem desconfianqa, nem tampouco 
ter a pretensao da imparcialidade. Em meio a um emaranhado de 
discursos, somos levados a optar pelos que nos conve^m e, e claro, a 
arcar com a responsabilidade da escolha. Esses narradores con- 
fusos, obstinados, quando nao abertamente mentirosos, estao af 
nos convidando a tomar partido e, assim que o fazemos, nos 
exibem quem somos. 

Tudo comeqa pela nossa reacao frente a esse sujeito que fala. 
Devemos aceitar o que ele diz so porque e o narrador, ou, ao con- 
trario, desconfiar de suas palavras porque e apenas um menino? A 
voz de um retardado mental (como em A barca dos homens, de 
Autran Dourado) e menos digna de aten-ao que a de um renomado 
professor de Historia (como em Uma noite em Curitiba, de 
Cristovao Tezza)? E quando quem narra e um desmemoriado 
(como em As confiss6es prematuras, de Salim Miguel)? Ou um 
paranoico (como em Teatro, de Bernardo Carvalho)? Se, imbuidos 
de um espirito democratico, declaramos que todos team igual legi- 
timidade, por que nos perguntamos o que "de fato" teria acon- 
tecido com aquele menino ou com aquele doente mental? E por que 
essa indagaqao nao parece tao pertinente quando se trata do 
professor de Historia? 

Se, por um lado, somos obrigados a reconhecer que todo texto e 
polftico (como dizia Eagleton'), por outro, cada leitor continua 
interpretando-o a partir de seus preconceitos e valores (como ja 
lembrava Sartre2). Entao, por mais que o autor esteja querendo 
discutir a legitimidade das diferentes leituras do mundo, podemos 
passar por cima de tudo, abandonando inclusive a pole^mica pro- 
posta e lendo o livro com um olhar enviesado; concordando, por 
exemplo, com o modo preconceituoso como determinado narrador 
enxerga certa personagem ou situaqao. Desta maneira, o que fora 
construi do como critica pode ser incorporado pelo sistema de va- 
lores criticado como algo que lhe e proprio. 

Com isso, se quer dizer que o narrador, e tambe6m o leitor, da 
literatura contemporanea nao sao sujeitos comprometidos apenas 
com a materia narrada. De um modo geral, nao importa mais 
saber quem traiu quem dentro da narrativa, mas sim desvendar o 
que n6s acreditamos ser uma traiqdo, esclarecendo nossos meca- 
nismos de adesao ao mundo social e afetivo. Ou seja, o leitor, refle- 

This content downloaded from 143.106.201.140 on Thu, 01 Oct 2015 19:36:48 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


CONTAS A PRESTAR 85 

tido no narrador, se torna personagem de uma discussao - que, 
sem duivida, sera tao mais rica quanto mais consciente de si, de 
seus valores e seus preconceitos, for esse leitor. E, aqui, ainda nao 
estamos problematizando a figura do autor, que jamais estara 
ausente de seu texto. 

Neste sentido, o romance contemporaneo reforca, em seu 
interior, os inuimeros dialogos apontados por Bakhtin3 como sendo 
proprios ao genero. Dialogos que se estabelecem com a sociedade 
dentro da qual foi engendrada a obra, com sua historia, sua cul- 
tura, com outras obras literarias, outros generos discursivos. Dia- 
logos com a classe social a que pertence o escritor - ou aquela de 
que fazem parte o narrador ou seus protagonistas -, com o proprio 
campo literario4 e com a produvao anterior do artista. Diailogos que 
fazem do romance um instrumento de insergao no tempo circun- 
dante. E que, portanto, o tornam vivo ainda que os anos passem e 
que algumas das situaq6es retratadas virem lembrangas remotas 
(ou nem isso). 

A hora da estrela, de Clarice Lispector, participa ativamente 
dessa discussao. Publicado em 1977, este e o uiltimo livro de uma 
autora que ja se tornara conhecida pelo tratamento mais intimista 
dado as suas protagonistas - em geral mulheres da classe merdia 
ou da burguesia. Ao criar um narrador homem, Rodrigo S. M., 
para contar a historia de Macabea (uma nordestina pobre e sem 
atrativos), Lispector comeqa a estabelecer o debate com seu tempo. 
Esse narrador e homem porque, como ele mesmo diz, "escritora 
mulher pode lacrimejar piegas" (AHE, 28)5. Ou seja, ja temos 
acertado - com o sarcasmo da autora - que determinados assuntos 
devem ser reservados ao sexo masculino. 

Mas o problema prossegue, quando o "escritor" alerta que exis- 
te tambe6m um estilo proprio para contar da moqa nordestina: ha 
que ser antigo, sem modismos a guisa de originalidade (AHE, 27), 
e nada de palavras enfeitadas, adjetivos esplendorosos ou substan- 
tivos carnudos (AHE, 29). E que a materia e pobre e ele tem de 
falar simples para captar sua existencia humilde (AHE, 29). 
Depois, ja se embrenhando num discurso sobre si proprio, Rodrigo 
S. M. se diz fascinado pelos fatos, pelo figurativo: "quero o figura- 
tivo assim como um pintor que so pintasse cores abstratas qui- 
sesse mostrar que o fazia por gosto, e nao por nao saber desenhar" 
(AHE, 37). 

Resumindo, a existencia de uma migrante nordestina - segun- 
do Rodrigo S. M. - tem de ser descrita com objetividade e clareza, 
detendo-se nos fatos; e isso e trabalho para homens. Nas entre- 
linhas desse discurso se encontram os preconceitos contra a 
mulher e a escrita feminina, mas tambe6m, de algum modo, contra 
o pobre e sua presenqa na literatura. Afinal, poderiamos pergun- 
tar, por que uma dona-de-casa abastada merece centenas de 
paginas para a descricao de seus conflitos interiores e a pobre nor- 
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destina tem de ficar restrita aos fatos? Ela nao seria complexa o 
suficiente para ser apresentada com sua subjetividade? Limitar 
essa existencia aos fatos aproximaria o relato mais ao jornalismo e 
a outros generos "menores" do que ao romance, genero "maior" des- 
de as revolug6es burguesas? Macabea nao seria digna da "grande 
arte"? 

Claro que o dialogo estabelecido por Lispector neste livro ndo 
tem um uinico interlocutor. Ao reproduzir, ironicamente, o discurso 
de que mulher escreve piegas, que nao se deve "enfeitar" o texto e 
que e preciso se reduzir aos fatos, a escritora de A paixao segundo 
G. H. e de Perto do coraVdo selvagem esta respondendo aqueles que 
apontavam sua obra como alienada ou excessivamente hermertica e 
subjetiva (o que daria no mesmo). Mas nao deixa de lanqar um 
olhar critico sobre a propria escrita, discutindo-a atraves desse 
narrador cinico e demasiado consciente de seus fracassos. Ate 
porque "fazer o figurativo para mostrar que sabe" pressup6e, por 
um lado, a existencia do espectador (que nao so observa, mas cobra 
algo), e por outro uma certa duivida sobre as reais dificuldades 
(caso contrario, nao haveria necessidade de provar nada). 

Ha que se lembrar ainda que o livro foi escrito em plena ditadu- 
ra militar, num momento em que se exigia do artista e do intelec- 
tual que tomassem uma posiao. Diante dos crimes cometidos pelo 
regime e da censura a que estavam submetidos os meios de comu- 
nicavao de massa, era de se esperar que nomes conhecidos usas- 
sem sua legitimidade para dizer um pouco do que estava se 
passando. Mas falar da realidade imediata sem ser circunstancial 
e um dilema dificil, expresso com amargura por uma personagem 
de Ivan Angelo: "Estou entre deus e o diabo na terra do sol, entre 
escrever para exercer minha liberdade individual e escrever para 
exprimir minha parte da angustia coletiva; imagino historias que 
tenho vergonha de escrever porque sao alienadas e tenho medo de 
escrever historias participantes porque sao circunstanciais"6. Se 
houve aqueles que ignoraram o problema, outros, como o proprio 
Ivan Angelo, o transformaram, de certo modo, em tema de suas 
obras, denunciando o regime autoritario como algo que conspurca 
ate a arte. E o que faz, talvez nao tao explicitamente, Clarice Lis- 
pector com seu A hora da estrela. 

Rodrigo S. M. - escritor de Macabea e narrador de si - e dupla- 
mente suspeito. Primeiro, porque e um intelectual falando sobre 
uma mulher do povo (e reafirmando seu preconceito); depois, 
porque usa a miseria de sua protagonista (que se torna ainda mais 
lastimavel sob sua escrita) para nao parecer, ele mesmo, tao 
miseravel. E claro que essa suspeiqao nao existe por si so, ela vai 
sendo construida junto e no discurso de Rodrigo. Ele e quem se 
denuncia, quem chama a atenc,o do leitor para suas contradiq6es, 
seus temores. Ao Ihe dar a fala, Lispector o incumbiu tamb6m de 
ser humano: forte o suficiente para esmagar o outro, fraco o bas- 
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tante para deixar cair a propria mascara (ou seria o contrario?). 
Ha muito mais do que desprezo na rela9&o de Rodrigo com 

Macabea. A jovem nordestina, segundo seu autor, "'6 virgem e 
inocua, nao faz falta a ninguem" (AHE, 28). Ela e incompetente 
como datilografa e seu corpo e cariado, "dir-se-ia que havia brotado 
na terra do sertao em cogumelo logo mofado" (AHE, 44). Sua exis- 
tencia e rala, "ela vive num limbo impessoal, sem alcancar o pior 
nem o melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, ins- 
pirando e expirando" (AHE, 38). E uma especie de materia amorfa, 
habitada pelo vazio, conformada. Faz colec,ao de anuincios, ouve a 
Radio Relogio e sonha ser Marilyn Monroe. Tao diferente de nos - 
que somos uiteis, temos competencia e imaginacao -, Macabea e o 
outro, e a massa. 

E a massa vem inquietando os intelectuais desde o inicio do 
seculo, numa relaqao que mescla desprezo e susto. 0 termo nao 
remete 'a simples ideia de trabalhadores ou de multidao, mas de 
um puiblico especifico, resultado das reformas educacionais do final 
do seculo 19. Um publico alfabetizado, consumidor, avido de bens 
culturais. E entao que surge a necessidade de distinqao do intelec- 
tual. Como lembra John Carey, em Os intelectuais e as massas, a 
"massa" e apenas uma ficqo: "Sua funcao como artificio lingulistico 
e eliminar a condiqao humana da maioria das pessoas - ou, seja 
como for, priva-las daquelas caracteristicas especiais que tornam 
superiores, na sua propria opiniao, aqueles que empregam o 
termo"7. 

E o que faz Ortega y Gasset, em A rebelido das massas (que 
reune textos escritos a partir de 1926), quando se mostra ofendido 
por ver multidoes invadindo museus e lendo jornais, ocupando es- 
pacos refinados da cultura humana que deveriam ser destinados a 
uns poucos'. Para ele, o "homem-massa" nao passa de um 
"monstrengo social"9, que segue 'a deriva, sem projetos10. Alias, 
nem rnesmo 6 homem, "6 apenas uma forma de homem constituida 
por meros idola fori; carece de um 'dentro', de uma intimidade 
propria, inexoravel e inalienavel, de um eu que nao se possa revo- 
gar"". 0 que preocupa Ortega y Gasset e que, com a disseminaqao 
dos mertodos democraticos, essa gente domine o mundo. 

Essa possibilidade ja assustava Nietzsche. Em Alem do bem e 
do mal (1886), o filosofo alemao se referia aos "incuravelmente 
mediocres"'2 como os homens do futuro, os unicos sobreviventes de 
um mundo que estava desmoronando. E ia ale6m, apontando 
diferenqas entre superiores e inferiores: "Em todas as especies de 
inju'ria e perda, a alma mais baixa e mais rude se sai melhor do 
que a mais nobre: os perigos desta serao maiores, a probabilidade 
de sofrer desastre e perecer e enorme, na complexidade de suas 
condiq6es de vida. - Num lagarto volta a crescer o dedo perdido: o 
mesmo nao acontece no homem"'3. 

Aqui, ao trazer o exemplo do lagarto, Nietzsche desloca a dis- 
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cussao para o campo biologico, deixando implicito que a infe- 
rioridade e um dado natural, nao fruto de determinada estrutura 
social. D. H. Lawrence expressa esse mesmo preconceito de forma 
ainda mais direta: "A vida e mais vivida no dente-de-leao que na 
samambaia verde, ou que na palmeira. / A vida er mais vivida nu- 
ma serpente que numa borboleta. / A vida e mais vivida numa 
corruira que num jacar6.. /A vida er mais vivida em mim que no 
mexicano que conduz minha carroca"'4. Em suma, enquanto al- 
guns vivem "a complexidade de suas condic6es de vida" (nas pala- 
vras de Nietzsche), outros, os que "carecem de um dentro, de um 
eu" (nos termos de Ortega y Gasset), apenas "inspiram e expiram" 
(como diz Rodrigo S. M.). 

Sendo assim - poder-se-ia concluir -, nada mais natural que al- 
guns sirvam apenas para puxar a carroqa daqueles que nasceram 
predestinados a fazer literatura ou filosofia. E o quadro se 
completa se lembrarmos que esses seres biologicamente inferiores 
nao se incomodam em ser assim, iguais a seus iguais'5 (outra vez 
Ortega y Gasset), e tampouco sofrem com a inj'uria ou a perda (de 
novo Nietzsche). Alias, se ndo possuem individualidade, nem com- 
plexidade, nem sofrem, nao sao humanos, mas bestas. Talvez por 
isso muitos intelectuais nao tiveram o pudor de se manifestar, de 
forma velada ou panfletairia, contra a educaqao do povo. 

E incluiam ai seu profundo desprezo pelos jornais populares, 
que - segundo Ortega y Gasset - tornavam a massa prepotente ao 
informai-la6. Se ndo tinham como evitar que as massas apren- 
dessem a ler e conseguissem usufruir de alguns bens culturais, 
esses artistas podiam, ao menos, impedir que lessem literatura, ou 
a sua literatura. E o fizeram, "tornando-a demasiado dificil para 
que a entendessem"17. E dentro deste contexto que Carey ressalta 
o surgimento de um romance como Ulisses, de James Joyce, que 
traz como protagonista um homem da massa. Leopold Bloom 1e 
jornais, vive cercado de publicidade e se alimenta de comida enla- 
tada (o que tambe6m incomodava os intelectuais). Boa parte dos 
escritores contemporaneos a Joyce trataria essa personagem com 
desprezo. Nao e o que acontece aqui: "Um dos efeitos de Ulisses e 
demonstrar que o homem da massa tem importancia, que possui 
uma vida interior tao complexa quanto a de um intelectual, que 
vale a pena registrar seus detalhes pessoais em escala prodi- 
giosa"18. 

No entanto, como lembra o pr6prio Carey, Leopold Bloom ja- 
mais leria Ulisses. Nao ha' qualquer risco da obra de Joyce ser 
confundida com um "romance para a massa". Por mais que seja a- 
vancado para o seu tempo, incluindo um representante da massa e 
dando-lhe intensa vida interior, o livro ainda a exclui - uma grossa 
e invisivel parede a mantem a distancia. Aqui, podemos voltar a 
Rodrigo S. M. e Macabea. 0 que temos em A hora da estrela 6 o 
explicitar do mesmo problema. Mas se em Ulisses precisamos 
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erguer os olhos da obra e indagar o contexto em que ela se inscreve 
para penetrarmos na discussao, no livro de Lispector e o proprio 
debate sobre a relaqao entre intelectuais e massa que se encena. 

Isto porque Macabea nao e apenas a pobre nordestina anal- 
fabeta que, igual a tantos outros, so atravessa nossa vida como 
estatistica de um pais doente e miseravel que fica do lado de la. 
Ela e conduzida para dentro do texto como algue6m que le e es- 
creve, que junta recortes de jornal e vai ao cinema, que consome 
anuncios e quer saber o que significa a palavra cultura, ouvida ao 
acaso na Radio Relogio. Macabea, nestes termos, e sim aquilo que 
assustava Ortega y Gasset, e que continua incomodando tantos 
intelectuais hoje - ela e a massa. Feia, grotesca, meio idiota e 
incompetente no trabalho'9, nato representa o povo, que costuma 
ser evocado de maneira idealizada pelo intelectual brasileiro, mas 
aquele monstro informe que exige das indu'strias fonograLficas e 
emissoras de televisao produtos cada vez mais degradados. 

Sendo assim, Rodrigo S. M., tao refinado em seus conheci- 
mentos e seus gostos, tem urgencia em se distinguir de sua criatu- 
ra. E que, como ja' foi colocado, ao mesmo tempo em que narra 
Macabea, ele constroi a si. Para forjar sua identidade enquanto 
intelectual ele tem de faze-la massa, ou seja, privai-la daquelas 
caracteristicas especiais que, na sua propria opiniao, o tornam 
superior (como dizia John Carey). Por isso e cruel, e grosseiro - 
nao para fugir da pieguice, do meloso, mas para marcar a dis- 
tancia que o separa daquele tipo de gente. Ele se recusa ao 
sentimento de solidariedade ou compaixao (que ja' assinalariam 
sua superioridade em relaqco a Macabea) porque precisa se dife- 
renciar tambe6m dos outros seres humanos. 

Rodrigo e o escritor sofisticado, o intelectual que esta' acima 
dessas manifestaq6es miuidas de sentimentalismo. E aquele que 
reflete, pondera, o que indaga o mundo com perguntas adequadas. 
Bem ao contrario dos parvos, como Macabea, que nao sabem nem o 
que nao sabem. Mas alem de estar fora do universo barato das 
emoc,es, ele tambe6m se julga exterior 'a vida concreta, com seus 
conflitos econormicos e sociais: "Sim, n-ao tenho classe social, margi- 
nalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, 
a media com desconfianqa de que eu possa desequilibra-la, a classe 
baixa nunca veem a mim" (AHE, 33). Em suma, ele paira sobre o 
mundo, escapando 'a contaminacao. 

Esse narrador em conflito, que fala de Macabea para dizer de 
si, esta exibindo bem mais do que seu grande ego. Rodrigo exp6e as 
entranhas de seres que vivem do lado de fora da narrativa e que, 
como ele, acreditam na propria superioridade, em sua inata capa- 
cidade de entender o mundo sem fazer parte dele20. Tanto Rodrigo 
S. M. quanto Macabea sao trazidos 'a cena por Clarice Lispector 
para representar um drama ja bastante conhecido, mas que exigia, 
dela tambe6m, uma posiqao. Talvez por isso a escritora precisasse 
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de um narrador homem, um narrador com quem, teoricamente, 
nao pudesse se confundir - para que ele realizasse o processo de 
enxerga-la. Sao suas tambe6m as entranhas expostas. 

Ao se afirmar que A hora da estrela se estabelece como uma 
profunda reflexao sobre a relacoo entre o intelectual e a massa, 
nao se estao negando outras possibilidades de leitura, mas apenas 
pondo-se em relevo uma serie de indicios presentes na obra. 
Indicios de uma relagao tensa que, como veremos, se afirmam e se 
contradizem ao longo do texto. Aqui, iremos nos ater a tres con- 
juntos deles, especificados pela contraposiqao entre trabalho e 
cria'io; informaqdo e conhecimento; e fome e apetite. Em cada um 
desses momentos, temos os indices de uma discussao que 
ultrapassa as breves paginas do romance, saindo em busca do 
dia'logo com a sociedade e o tempo nos quais a narrativa se inscre- 
ve, mas tambe6m com outras epocas e lugares - que trem, sem duivi- 
da, muito a acrescentar as palavras de Rodrigo e aos acanhados 
gestos de Macabea. Ate porque obra nenhuma sobrevive sem que 
algum acrescimo Ihe seja feito (ainda que isso implique a perda de 
alguns significados). 

Ao criar Macabea - a partir do sentimento de perdiqao captado 
no rosto de uma moca nordestina vista de relance na rua (AHE, 
26) - Rodrigo a faz datilografa, tao incompetente que precisa 
copiar as palavras letra por letra, e ainda assim erra (AHE, 29). 0 
fato de Macabea lidar com o mesmo material que ele nao indica 
qualquer aproximaqao. Bem ao contrario, serve para sedimentar o 
largo espaqo que os separa. Enquanto Macabea copia palavras 
alheias, Rodrigo dispoe das suas. Enquanto Macabea usa as pa- 
lavras para garantir sua sobrevivencia, Rodrigo as utiliza para 
indagar o mundo, buscar verdades. Ou seja, enquanto Macabea 
mexe com as palavras como se apertasse parafusos, Rodrigo as 
arranja para criar universos e discutir o que o cerca. Ela e uma 
trabalhadora manual, ele um intelectual. 

E essa diferen9a vai sendo deliberadamente aprofundada ao 
longo da narrativa. Rodrigo afirma que Macabea ganha dignidade 
ao se tornar datilografa (AHE, 29), ao mesmo tempo em que, 
orgulhosamente, diz so escrever o que quer, "nao sou um pro- 
fissional"'21 (AHE, 31). Em nenhum outro momento aparece qual- 
quer referencia a um emprego ou funqao exercida pelo narrador, 
que da' a entender que passa os dias trancado em casa escrevendo 
e pensando em si e na sua personagem. Em suma, o trabalho, que 
dignifica Macabea, poderia conspurcar Rodrigo. Ou, como ja 
sustentava D. H. Lawrence, uns servem para fazer poesia, outros 
para puxar carrocas. 

Rodrigo chega a negar sua posivao de intelectual, "escrevo com 
o corpo" (AHE, 30), se autoproclamando um "trabalhador manual" 
na dura batalha pela construcvo de Macabea (AHE, 34). Mas e 
uma imagem calculadamente construida em frente ao espelho, 
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uma vez que ele acredita que para se "por no nivel da nordestina" 
precisa vestir-se com roupa velha e rasgada, deixar de fazer a 
barba e cultivar umas olheiras escuras (AHE, 34). Ele so se 
pronuncia assim porque sabe que ningue6m ousaria confundi-lo 
com um trabalhador de verdade; esta apenas pondo em evidencia o 
esforco concretizado em nome da criacao. Mais uma vez, o 
narrador marca a distancia que o separa de sua personagem. 

E relevante, aqui, observar a concepgao de utilidade discreta- 
mente veiculada por Rodrigo. Macabea, que nao consegue sequer 
copiar um texto direito, nao passa de um "parafuso dispensavel" 
na sociedade tecnica (AHE, 44), mas ele escreve "por nao ter nada 
a fazer no mundo: sobrei e nao ha lugar para mim na terra dos 
homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado, naio 
suporto mais a rotina de me ser e se nao fosse a sempre novidade 
que e escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias" 
(AHE, 35-6). Quer dizer, ela e a peqa inuitil de uma engrenagem da 
qual ele ndo faz parte. Assim, ainda que ambos sejam "inu'teis", 
sao de inutilidades diametralmente opostas. Macabea e inuitil onde 
deveria ser uitil e Rodrigo u'til em sua inutilidade. 

Mas o imenso fosso que separa o que cria daquele que trabalha 
- o intelectual e a massa - atravessa ainda outras areas da dificil 
relacao entre Rodrigo e Macabea. Despossuida de tudo (dinheiro, 
inteligencia, beleza), a jovem nordestina e usada para, por meio do 
contraste, oferecer identidade a Rodrigo. Ele n-ao e apenas aquele 
que inventa uma personagem e se p6e a garatujar um livro, e um 
escritor e, por mais que negue, possui um lugar na sociedade, re- 
conhecido, legitimado, de onde pode realizar suas trocas. E um lu- 
gar garantido pela detencao de bens simbolicos, valores gerados na 
sociedade mas que sao expostos como sendo uma qualidade natu- 
ral das elites. Refinamento ou cultura precisam de tempo livre e 
acesso a determinados bens e espacos para nascerem - isto e, 
dependem de capital economico. Mas se afirmam como capital sim- 
bolico ao negarem este fundamento material e, assim, surgirem 
como signos de uma superioridade inata22. 

Por isso e possivel dizer que Rodrigo possui conhecimento, en- 
quanto Macabea so tem informaqdo. Ja foi falado, aqui, do precon- 
ceito alimentado pelos intelectuais do comeqo do seculo contra os 
jornais populares2 , que tornariam a massa prepotente ao informa- 
-la. Macabea tambe6m esta sempre as voltas com seus retalhos de 
informacoes, sejam os anutncios comerciais que ela coleciona, 
cuidadosamente recortados das paginas dos jornais (AHE, 54), se- 
jam os curtos ensinamentos transmitidos pela Radio Relogio, "que 
dava 'hora certa e cultura', e nenhuma mu'sica" (AHE, 53). Infor- 
macoes para as quais Rodrigo S. M. torce o nariz, dizendo que ela 
nunca achara modo de aplica-las (AHE, 53). 

Essa e talvez a diferenca fundamental entre informacao e con- 
hecimento - enquanto a primeira participa da ordem pratica da 
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vida, acessivel 'as mentes mais tacanhas, o segundo se transforma 
numa especie de qualidade que pode, ou nao, vir a ser utilizada. 
Conhecimento, assim, se faz capital simbo6lico, domrnio de poucos. 
Enquanto Macabea sabe que "o utnico animal que nao cruza com 
filho era o cavalo" e que "o Imperador Carlos Magno era na terra 
dele chamado Carolus" (AHE, 53), Rodrigo S. M. entende de Biolo- 
gia e de Historia. Se ela nao tem onde aplicar suas "informaqoes" 
(tornando-as inu'teis), ele ndo precisa utilizar seus "conheci- 
mentos", nao tem de torna-los uiteis para a sociedade. Sao um bem 
proprio, particular. Formam a "erudicao", que sinaliza a superiori- 
dade intelectual de quem a possui. 

Curioso aqui e notar que as informacoes de Macabea podem ser 
ndo-aplicaveis para a sua vida profissional, mas funcionam perfei- 
tamente para entabular seus dialogos impossiveis com o namo- 
rado, Olimpico (AHE, 73), ou mesmo para faze-la sentir-se mais 
segura em meio aos outros: "Ouvira na Radio Relogio que havia 
sete bilhoes de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida. Mas com 
a tendencia que tinha para ser feliz logo se consolou: havia sete 
bilhoes de pessoas para ajuda-la" (AHE, 75). Nao e uma utilizacdo 
tao diferente daquela que Rodrigo S. M. faz de todo o seu conheci- 
mento. Apenas ela nao tem como converter suas descobertas em 
capital simbo6lico. 

Os conhecimentos de Rodrigo - que faz questao de dizer que 
aprendeu "ingles e frances de ouvido" (AHE, 33), enquanto 'a 
Macabea nao ocorria a existencia de uma outra lingua (AHE, 68) - 
se vinculam 'a arte, que, por sua vez, esta ligada 'a perenidade. 
Bem ao contrario do que acontece com a informavao, que traz sem- 
pre junto a ideia do efemero. Rodrigo tem o "bom gosto burgues" - 
consome boa mursica, boa literatura, bom cinema. Nao que ele 
explicite isso, mas faz questao de apontar com ironia as prefe- 
rencias nem um pouco refinadas de Macabea, referendando, assim, 
seu proprio gosto. Era ela quem gostava de filme de terror ou de 
musicais, ela quem "tinha predilegao por mulher enforcada ou que 
levava um tiro no corac?to" (AHE, 75-6). 

De qualquer modo, a distancia entre Rodrigo e Macabea nao se 
consolida apenas pelo que e consumido. Ainda que comparti- 
lhassem uma mesma obra - a aria "Una furtiva lacrima", de Doni- 
zetti, por exemplo, que Macabea ouve um dia na radio e que a 
emociona - o tipo de fruiqao seria completamente diferente. Ela 
nao sabe nada da mu'sica, achava ate que "'lacrima' em vez de 
lagrima era erro do homem da radio" (AHE, 68). E quando a ouve, 
na voz macia de Caruso (outro desconhecido), tem um acesso de 
choro: "Chorava, assoava o nariz sem saber mais por que chorava" 
(AHE, 68). Ou seja, sua fruicao e emocional, "menor", nao compa- 
tivel com a fruiqao estetica, uinica a que se permitiria Rodrigo S. 
M. 

Isto porque, como dizia Pierre Bourdieu, "a negaqao da alegria 
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inferior, grosseira, vulgar, venal, servil, em uma palavra, natural, 
que constitui como tal o sagrado cultural encerra a afirmaco da 
superioridade daqueles que sabem se satisfazer com prazeres 
sublimados, refinados, desinteressados, gratuitos, distinguidos, 
desde sempre proibidos aos simples profanos"24. Em suma, Maca- 
bea quando experimenta a arte o faz de modo vulgar, tacanho, j'a 
Rodrigo a vive refinada e desinteressadamente. E isto o que permi- 
te afirmar que "a arte e o consumo artistico sejam predispostos a 
preencher, quer se queira ou nao, quer se saiba ou nao, uma 
fun,cao social de legitimacZao das diferencas sociais"25. 

Um outro aspecto - talvez o mais perverso de todos - utilizado 
para marcar a diferenca em relacao a Macabea e a sua fome cons- 
tante, irremediavel. Rodrigo S. M. tem a desfacatez de dizer que 
para construir a jovem nordestina precisa se alimentar "frugal- 
mente de frutas e beber vinho branco gelado" (AHE, 37). E en- 
quanto ele escreve, ao lado de sua taca de cristal, ela masca 
pedacinhos de papel, "pensando em coxa de vaca" (AHE, 47); sonha 
com potes de creme para a pele, "que pele, que nada, ela o comeria, 
isso sim, as colheradas no pote mesmo" (AHE, 54); e tem ansias de 
vomito porque adoqa demais o caf6 do botequim, para aproveitar o 
aiuicar gratis (AHE, 71). 

Apesar de ser ela a personagem e Rodrigo o escritor, Macabea e 
muitas vezes mais humana, carnal. Suas entranhas nao sao meta- 
foricas. Ela possui estomago, intestinos, figado, uttero - consome 
alimentos para aplacar uma necessidade fisica. Ja Rodrigo e sofis- 
ticado demais para sentir fome. Ele e desses privilegiados que, no 
marximo, tem apetite (uma especie de fome que nato 6). Volta, aqui, 
em outra medida, a distin,cao entre os que vivem suas alegrias 
ordinarias e aqueles que tem acesso a prazeres sublimados. Comer 
seria, entao, muito diferente de possuir paladar - distinqao que se 
presta tambe6m a cumprir a tal "fungao social de legitimaqao das 
diferenqas sociais". 

Se um dos atributos utilizados pelos intelectuais do comego do 
seculo para dar forma a algo que nao passava de uma metafora26 - 
a massa - foi a leitura de jornais, o outro foi o consumo de comida 
enlatada. John Carey aponta uma longa lista de autores que fa- 
ziam questao de colocar suas personagens mais despreziveis a se 
alimentar de enlatados: "No vocabulario conceitual do intelectual a 
comida enlatada torna-se um simbolo da massa porque peca contra 
aquilo que o intelectual denomina natureza: e mecanica e sem 
alma. Como produto de massa homogeneizado, e tambe6m uma o- 
fensa a santa condicao da individualidade, podendo assim ser per- 
mitida na arte apenas se for satirizada e renegada"27. 

Nao ha' referencias a enlatados em A hora da estrela, mas seus 
equivalentes contemporaneos estao la. Numa conversa com um 
merdico barato, Macabea revela seu regime alimentar: cachorro- 
quente e sanduiche de mortadela (AHE, 84). E, em contraposigao 
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ao vinho branco de Rodrigo, a mais homogeneizada das bebidas: 
coca-cola (AHE, 52). Macabea jamais frequentou um restaurante, 
come de pe no botequim da esquina (AHE, 56), nao tem ideia do 
que seja espaguete (AHE, 86), e passa mal quando toma "um farto 
copo de grosso chocolate de verdade" (AHE, 84). Sua relac-ao com a 
comida e tao estuipida quanto ela; afora quando, junto de Olimpico, 
usa da farinha, da carne-de-sol, da rapadura e do melado da infan- 
cia para compartilhar a nostalgia do Nordeste e marcar a identi- 
dade comum (AHE, 63). 

A substancia carnal de Macab6a - ser que sua, sangra e tem se- 
creq6es - se evidencia tambe6m pela contraposiqao a outras perso- 
nagens de Clarice Lispector (entes quase abstratos, que remoem a 
existencia em palavras, enclausurando-a no proprio discurso). Ao 
mal-estar existencial, a nausea que frequenta essas personagens 
tao instruldas e bem alimentadas (entre as quais podemos incluir 
Rodrigo S. M.), Macabea responde com sua constante vontade de 
vomitar. Mas aqui nao ha grandes conjecturas sobre a razao da 
vida ou da morte, tampouco obscuras sondagens a respeito do na- 
da. Ha apenas agucar demais, chocolate demais. A reaqao e ffsica, 
nao filosofica. Por isso mesmo ela se conte6m, nao vomita, "nao era 
doida de desperdiqar comida" (AHE, 85). 

Atoleimada, ignorante, vulgar, meio encardida ate, Macabea 
nao e digna de pena. Falta-lhe fibra, diz Rodrigo S. M. (AHE, 41). 
Ela 6 "como uma galinha de pescoqo malcortado que corre 
espavorida pingando sangue. So que a galinha foge - como se foge 
da dor - em cacarejos apavorados. E Macabea lutava muda" (AHE, 
100). Ela nao reage, nao grita, nao se impoe, nada faz por si alem 
do ousado gesto de ir a uma cartomante, so para ser atropelada 
prenhe de esperanqa va. E por aqui que muitas vezes termina a 
leitura do livro de Clarice Lispector - antes do fim, junto da raiva 
de Rodrigo e acompanhado daquele discurso cinico sobre a ne- 
cessidade de lutar para "vencer na vida". Macabea, dentro dessa 
logica, 6 o fracasso, algu6m que nao se sabe a que veio. E todos 
nos, que franzimos o nariz diante de sua incapacidade, somos os 
vencedores, os que superamos intransponiveis barreiras (que 
provavelmente nem estavam la). 

Se Rodrigo S. M. e o intelectual fazendo de tudo para nao se 
confundir com a massa concretizada, por si, em Macabea, ele e, 
tamb6m e ao mesmo tempo, um sujeito consciente de seus precon- 
ceitos, seus limites e fracassos como artista, homem, cidadao - ao 
contrario do que pode se dar com o leitor28. Por mais que se pro- 
clame limpo do mundo, afastado das engrenagens que o fazem gi- 
rar, esse narrador, comprometido ate os ossos que ndo tem com as 
estruturas sociais que o submergem, sabe de sua culpa: "sou um 
homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que 
faz de mim de algum modo um desonesto" (AHE, 33). Sabe, 
tamb6m - como sabia Lispector -, do "privilegio injustificavel"29 de 
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ser um intelectual. 
Por isso escreve Macabea, porque ela, em sua existencia miuda 

e sem brilho o acusa, e construl-la e o uinico modo que encontra 
para se defender (AHE, 31). Talvez porque ja' nao consiga 
sobreviver ao "sentimento de ter contas a prestar", talvez porque 
precise conhecer a natureza daquilo que, mesmo sem querer, es- 
maga. E e essa tensao que contamina o discurso, que faz nascer o 
texto. Rodrigo e, desde sempre, um narrador comprometido - com 
o sistema que o engendra, mas tambe6m com seus proprios dilemas, 
que fazem dele o estranho, aquele que nao tem guarida num 
mundo que nao oferece teto para gente como Macabea. Taio mais 
facil pensar que a culpa e dela e que se estamos bem situados e 
abrigados e por nossos proprios merritos! 

Rodrigo ate tenta se convencer com esse tipo de argumento, 
mas Macabea nao deixa. E que ele e escritor o suficiente para Ihe 
dar vida e faze-la dialogar com sua propria existencia: "O seu viver 
e ralo. Sim. Mas por que estou me sentindo culpado?" (AHE, 38). 
Por isso ele pode falar da miseria que e ser a jovem nordestina, de 
sua burrice, sua imensa falta de aptidao para tudo, porque Maca- 
bea estara sempre, de algum modo, desmentindo-o. E nao adianta 
ele se vingar amando o cachorro "que tem mais comida do que a 
moca" (AHE, 41). Com seus sanduiches de mortadela e caf6s aqu- 
carados, Macabea resiste e se imp6e. Talvez nao na vida, nao e 
esta sua indole, mas ao menos na escrita, na consciencia de Ro- 
drigo S. M. 

E e nesses momentos que o discurso de Rodrigo se estilhaca, 
sentindo a presenca tensa de Macabea ao lado. Quando ela, sem 
falar, diz que nao copia as palavras errado, mas que da' a elas sua 
logica, transcrevendo o termo designar "de modo como em lingua 
falada diria: 'desiguinar"' (AHE, 29). Quando emprega as 
informaq6es da Radio Relogio como melhor Ihe conve6m e usa da 
farinha, da carne de sol e da coca-cola para se situar no mundo cul- 
tural - passado e presente. Quando vive seus instantes de solidao 
sem permitir que o narrador Ihe penetre, de fato, nos pensa- 
mentos, ou quando afirma, diretamente, achar que nao precisa 
"vencer na vida" (AHE, 66). 

Quase sempre sem voz, Macabea se impoe na escrita de 
Rodrigo a partir daquilo que Bakhtin chamou de polemica velada: 
"A ideia do outro nao entra 'pessoalmente' no discurso, apenas se 
reflete neste, determinando-lhe o tom e a significacbao. 0 discurso 
sente tensamente ao seu lado o discurso do outro falando do mes- 
mo objeto e a sensacao da presenqa deste discurso lhe determina a 
estrutura"30. Macabea - a galinha de pescoco cortado que nao grita 
nem esperneia - vai penetrando no discurso de Rodrigo S. M. e 
influenciando-o "de dentro para fora"31, vai se fazendo presente e 
dizendo de si. Rodrigo naio compreende sua personagem - o mesmo 
pode ser dito de Clarice Lispector -, mas e na manifestavao do seu 
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desconhecimento (ressaltado pela polermica velada) que enten- 
demos melhor nossa propria incompreensao. Quando Rodrigo ve a 
nordestina se olhando no espelho e percebe ali seu proprio rosto, 
"4cansado e barbudo" (AHE, 37), ele faz com que nos enxerguemos 
tambe6m. E passamos a ser nos os narradores desse livro - a ofen- 
der Macabea para nos sentirmos um pouquinho mais fortes, mais 
aptos, a dizer que a amamos para parecermos generosos ou supe- 
riores. E isso conforma, e assusta, e nos p6e em alerta, afinal 
"quem ja nao se perguntou: sou um monstro ou isto e ser uma 
pessoa?" (AHE, 29). 

A indagavao, tao mais verdadeira quanto mais desconforto nos 
traz, da' conta da angu'stia de quem ndo tem certeza de seu papel 
no mundo. Alguem como Rodrigo, que, depois de tudo, faz de 
Macabea "um vago sentimento nos paraleleplpedos sujos" (AHE, 
102), mesmo sabendo que nato pode abandona-la assim. A hora da 
estrela e um romance sem consolo, atravessado pelo som de um 
violino e acompanhado "do principio ao fim por uma levissima e 
constante dor de dentes, coisa de dentina exposta" (ARE, 39). E 
um livro que exp6e feridas e vergonhas, que fala de miserias e 
fracassos sem disfargar incompetencias (sociais, politicas, afetivas, 
artisticas) e sem fazer com que tudo se equivalha. Nao ames- 
quinha a dor, nem a vida. 

NOTAS 

1. Eagleton, Teoria da literatura, pp. 1-17. 
2. "Raskolnikoff (...) nao passaria de uma sombra sem a mescla de repulsa e 

amizade que sinto por ele e que o faz viver. Mas, por uma inversao que e 
pr6pria do objeto imaginario, nao 6 a sua conduta que provoca minha 
indignaq6o ou minha estima, mas minha indignaq6o, minha estima que da.o 
consistencia e objetividade aos seus comportamentos". Sartre, 0 que e a 
literatura?, p. 42. 

3. Bakhtin, Questoes de literatura e de est6tica, pp. 72-163. 
4. 0 conceito de campo liter6rio remete, aqui, a teoria de Pierre Bourdieu; ver, 

em especial, As regras da arte. 
5. Todas as referencias ao romance de Clarice Lispector serao feitas dentro do 

texto, com a utilizaq6o da sigla AHE. 
6. Angelo, A festa, p. 123. Sobre a representaq6o literaria da ditadura militar 

no Brasil, ver Dalcastagn6, 0 espago da dor. 
7. Carey, Os intelectuais e as massas, p. 7. 
8. Cf Ortega y Gasset, A rebeliao das massas, p. 37. 
9. Id., ib. 
10. Id., p. 69. 
11. Id., p. 12. 
12. Nietzsche, Alem do bem e do mal, p. 178. 
13. Id., p. 188. 
14. Cit. in Carey, op. cit., p. 18. 
15. Ortega y Gasset, op. cit., p. 38. 
16. Id., p. 63. Alias, como lembra Carey, para alguns intelectuais homens do 

comeqo do s6culo outro aspecto deploravel desses jornais era que incenti- 
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vavam as mulheres a leitura, com suas colunas e artigos dedicados a assun- 
tos femininos, suas ilustras6es e seus folhetins. Carey, op. cit., p. 15. 

17. Id., p. 23. Carey reconhece que nao ha como saber quanto deste processo foi 
consciente e deliberado, ja que cada caso teria de ser analisado separada- 
mente. Mas 6 inegavel a intengao de excluir as massas da cultura, colocando 
a arte fora de seu alcance, seja abandonando o realismo e a coerencia l6gica, 
seja cultivando a irracionalidade e a obscuridade. 

18. Id., p. 26. 
19. "Inempregavel", no jargao de alguns politicos brasileiros de hoje. 
20. 0 protagonista de Avalovara, de Osman Lins, escritor como Rodrigo, 

assume outra postura ao se indagar sobre isso: "Busco as respostas dentro 
da noite e 6 como se estivesse nos intestinos de um cao. A sufocacao e a 
sujeira, por mais que procure defender-me, fazem parte de mim - de n6s. 
Pode o espfrito a tudo sobrepor-se? Posso manter-me limpo, nao infeccio- 
nado, dentro das tripas do cao? Ougo: 'A indiferenca reflete um acordo, tacito 
e dibio, com os excrementos'. Nao, nao serei indiferente". Lins, Avalovara, 
p. 354. 

21. Exatamente o contrario de Clarice Lispector, que teve de lutar muito com as 
palavras para garantir a propria sobreviv6ncia. 

22. Ver Bourdieu, Le sens pratique, pp. 191-207. 
23. Macab6a le 0 Dia, jornal popular "sangrento" do Rio de Janeiro (AHE, 75). 
24. Bourdieu, La distinction, p. VIII (traducao minha). 
25. Id., ib. 
26. 'Multid6es podem ser vistas; mas a massa 6 a multidao em seu aspecto 

metafisico - a soma de todas as multidoes possiveis, e isto pode assumir 
forma conceitual apenas como metafora. A metafora da massa serve aos 
prop6sitos de auto-afirmarao individual porque transforma as demais 
pessoas em um conclomerado. Nega-lhes a individualidade que atribuimos a 
n6s mesmos e as pessoas que conhecemos". Carey, op. cit., p. 27. 

27. Id., p. 28. 
28. Como ja foi dito anteriormente, a visao de mundo do leitor pode se voltar 

contra a pr6pria critica estabelecida no texto. 
29. Bourdieu, Questions de Sociologie, p. 76. 
30. Bakhtin, Problemas da po6tica de Dostoievski, p. 196. 
31. Id., ib. 
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