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 As análises e menções sobre as personagens femininas na obra de Clarice 
Lispector não é um tema novo nem original. Suas personagens encantam e suscitam 
debates acalorados da crítica especializada, como também de seus apreciadores. Ana, 
Laura, Carlota, Sra. Jorge B. Xavier, Macabéa, Glória, entre outras personagens, 
desempenham os papéis de mães, amantes, esposas, datilógrafas, tímidas, ousadas. 
Mulheres. Os cenários em que vivem e constituem suas experiências femininas são os 
mais variados possíveis: as ruas do antigo Recife, no Rio de Janeiro, no Maracanã, no 
mar, na vida doméstica e privada. Sua obra reflete uma multiplicidade imaginária das 
atuações e possibilidades em que o feminino pode tomar forma em nossa sociedade. 

 Carvalho Filho e Rafael (2012), destacam os contos, Devaneios e embriagues 

duma rapariga, O amor e A imitação da rosa, para elucidar que suas personagens estão 
marcadas, sobretudo, pelo sentimento de insatisfação e incompletude da condição 
feminina. Nesse caso, a representação feminina na obra clariceana trás à baila os papéis 
socialmente definidos na sociedade patriarcal pelas mulheres: o casamento, o cuidado 
com os filhos, os trabalhos domésticos e etc. Sousa (2013) se debruça sobre os contos, 
As águas do mar e A procura de uma dignidade, ambos na obra Onde Estivestes de 

noite (1979). Para tanto, Sousa (2013) centra suas análises nas construções identitárias 
das personagens, tendo como foco a travessia que essas mulheres fazem pelos espaços 
públicos. Desse modo, a narrativa oferecida por Lispector sugere que esses espaços são 
vividos como “pulsão iniciática” por suas personagens, onde essas mulheres 
experimentam a sexualidade perdida. Essa construção do feminino, segundo Sousa 
(2013), proporciona ao leitor(a) uma visão multifacetada da mulher. 

 Azevedo (2008) e Ludwing (2011) tomam como objeto de suas análises a obra, 
A Hora da Estrela, a qual também é o foco deste artigo. Ambos os autores se detiveram 
sobre a questão de gênero que atravessa esta narrativa: o primeiro toma-o como 
elemento fundamental da escrita clariceana, o segundo se refere à identidade de gênero 
como um dos componentes para o entendimento da completude da obra. Para Azevedo 
(2008, p. 2), o conceito “hermenêutico de gênero” é a categoria principal para 
compreender os personagens, Macabéa e Olimpíco, como “[...] estereótipo construído 
por uma cultura, a cultura nordestina, que centra o poder nas mãos do macho viril e 
dominador e relega o segundo sexo, ou seja, a mulher, à sujeição mais resignada”. Ou 
seja, os dois personagens citados são protótipos do par dicotômico: masculino e 
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feminino, acentuados pela cultura nordestina que reforçam os papéis do “homem-
macho” e a “mulher-submissa”. Em Ludwing (2011), a questão de gênero se refere a 
uma série de aspectos intrínsecos à obra, como, por exemplo: os traços da leitura, do 
leitor e da oralidade, os quais são provenientes da Cultura Popular e de Massa, e das 
marcas de intertextualidade.    

 Outro aspecto importante nas análises de Azevedo (2008) e Ludwing (2011) são 
as referências que os autores fazem à escolha dos nomes dos personagens, como 
elemento não desinteressado por parte da Lispector. Ambos destacam que o nome 
Macabéa tem uma ligação estreita com o cristianismo, pois se refere ao povo de 
Macabeus – descrito no antigo testamento – que resistiu até o fim à invasão romana. 
Azevedo (2008) também evidencia o apelido atribuído à personagem, Maca, fazendo 
referência à maça, o fruto proibido comido por Adão e Eva. Contudo, Maca não 
receberia as marcações gráficas devido às características atribuídas para Macabéa, como 
sua frigidez (AZEVEDO, 2008). O personagem, Olímpico, representante do sexo forte, 
receberia esse nome para fazer alusão ao Olimpo grego, denotando sua vontade de 
ascender socialmente e de vencer (LUDWING, 2011). O narrador, Rodrigo S. M., 
inovação apresentada nessa narrativa, seria um artifício da autora para racionalizar e 
limpar da sua escrita os atributos da escrita feminina e sentimental, para melhor retratar 
a pobreza existencial de Macabéia: “Um outro escritor, sim, mas teria que ser  homem, 
porque mulher pode lacrimejar piegas” (LISPECTOR, 1998, p. 14). Nesse sentido, o 
sobrenome do narrador, “S. M.”, faz menção às iniciais de Substantivo Masculino da 
gramática oficial (LUDWING, 2011). 

 É a partir dessa breve revisão das análises sobre a obra clariceana que se insere a 
proposta deste artigo. O objetivo principal se centra em compreender quais 
aprendizagens do feminino é possível extrair da personagem, Macabéa, a qual se remete 
a particularidades especificas do universo vivido por essa mulher: nordestina, frígida, 
pobre, desnutrida, feia e sem jeito para vida (LISPECTOR, 1998). Desse modo, 
Macabéa concentra um dos modos de ser mulher na sociedade, recortada pela 
especificidade da classe social, da sexualidade e da sua relação com o estereótipo 
nordestino. 

 Apesar das incompreensões e usos que o conceito de gênero foi e ainda é 
apropriado na literatura especializada, como alerta Carvalho e Rabay (2015), essa é uma 
chave de leitura importante para perceber as relações constitutivas entre a narrativa 
proposta por Lispector – autora -, o público – leitores(as) – e a obra – os usos sociais -. 
Aqui, o conceito é utilizado na mesma esteira proposta por Scott(1995) que, ao mesmo 
tempo, serve como ferramenta analítica, mas também se converte em ferramenta 
política. Nesse sentido, o conceito de gênero, mais especificamente gênero feminino, 
ajuda a lançar luz sobre os processos de aprendizagem vivenciada pela personagem, 
Macabéa. Segundo Louro (2014, p.27): 

O conceito passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando 
que os projetos e as representações sobre mulheres e homens são 
diversos. Observa-se que as concepções de gênero diferem não apenas 
entre sociedades ou momentos históricos, mas no interior de uma dada 
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sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, 
raciais, de classe) que a constituem. 

 

Seguindo essa orientação, defendo que ser mulher ou homem são aprendizagens 
que se inscrevem em atitudes, constituintes das identidades femininas ou masculinas, as 
quais são assimiladas de forma passiva ou subversiva ao longo da experiência de vida. 
Nesse sentido, aprendizagem, neste trabalho, é compreendida em duas direções: a 
primeira se refere à presença das assimilações culturais do feminino que Clarice 
Lispector nos oferecer no retrato da personagem, Macabéa, em A Hora da Estrela; a 
segunda joga luz nos processos de subjetividade2, ou seja, nas apropriações e nos usos 
sociais empreendidos por seus leitores (as) que, por um lado, re-significam a intenção 
original da autora e, por outro, se aproximam dela “fundindo seus horizontes” 
(BLEICHER, 2002; GADAMER, 2008).  

A postura do intérprete hermenêutico é fundamental para marcar o lugar desta 
análise. Inserindo-se no círculo hermenêutico, em que o intérprete do texto escrito, no 
momento inicial, se coloca na tradição das interpretações já realizadas sobre 
determinada obra e autor, dialoga com elas e segue as marcas históricas ainda possíveis 
de serem observadas no contexto atual. Sendo assim, procede-se a um segundo 
movimento, retornando a obra e ao seu universo de significados para travar uma 
conversação com o texto analisado. É nesse diálogo que se assenta o terceiro momento, 
em que o texto escrito e o intérprete chegam ao acordo, aproximam seus horizontes, 
fazendo emergir desse encontro a interpretação (BLEICHER, 2002; GADAMER, 
2008). Esta última não tem a finalidade de ser um ponto fixo, obstinado e arbitrário, 
mas se modifica sempre que a situação hermenêutica é acionada, caracterizando a 
infinitude da interpretação que, como ressalta Gadamer (2008), está disponível a 
todos(as) aqueles(as) que o podem ler.  

Na esteira desse argumento, inferimos que Clarice Lispector, cuja obra trás uma 
tradição de personagens mulheres (AZEVEDO, 2008; LUDWING, 2011; CARVALHO 
FILHO, RAFAEL, 2012; SOUSA, 2013), evidencia em Macabéa a multiplicidade da 
condição feminina, em que os contextos de aprendizagens sociais atravessados por ela 
também extrapolam os muros das escolas, estão presentes nas diversas maneiras que a 
autora as apresentam aos leitores (as). Se, por um lado, Lispector (1998) crítica essa 
condição na sociedade, por outro, sugere que a sua escrita não é passiva, pois a autora 
construiu narrativas denunciando o lugar social e existencial das mulheres, o que não 
significa uma correspondência direta com sua personalidade, mas sugere, utilizando seu 
próprio termo: “uma fotografia” da condição feminina.  

                                                           
2Compreendo subjetividade a partir das alusões apresentadas por Margareth Rago (2013, p. 42-43) sobre 
a obra de Foucault, em que “[...] o sujeito não é condição de possibilidade da experiência, não preexiste 
aos acontecimentos, ao contrário, constitui-se na ação e em redes de relações em que vivencia a 
experiência. Nessa perspectiva, Foucault entende por ‘modos de subjetivação’ os processos pelos quais se 
obtém a constituição de uma subjetividade, ao contrário dos ‘modos de sujeição’, que se supõem 
obediência e submissão aos códigos normativos, como ocorre desde a ascensão do cristianismo e com a 
emergência da sociedade disciplinar, na Modernidade”.  
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Diante disso, identifico na sua escrita, através do narrador Rodrigo S. M., a 
justificativa por escrever uma personagem com as condições físicas, emocionais e 
sociais de Macabéa, o que sugere que a autora estava sensível à especificidade dessa 
realidade feminina:  

 

Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, 
vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. 
Não notam se quer que são facilmente substituídas e que tanto 
existiriam como não existiriam. Poucas se queixam e ao que eu saiba 
nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? 
(LISPECTOR, 1998, p. 14)  

  

Seguindo com análise ora proposta, o presente artigo é divido em mais três 
partes. Na primeira centro-me na análise da personagem, Macabéa, levando em 
consideração os recortes de gênero, corpo e sexualidade, presentes na narrativa da A 

Hora da Estrela. Na segunda, esboço algumas considerações a cerca da interpretação  
hermenêutica aqui proposta, compreendo que as aprendizagens do feminino, se 
engendram, por um lado, nos processos internos da obra clariceana e, por outro, na 
construção das subjetividades dos(as) leitores(as). Por fim, apresento algumas 
conclusões sobre o referido trabalho. 

 

Aprendizagem do feminino em A Hora da Estrela  

 

 Clarice Lispector (1922-1977) nasceu na Ucrânia e foi  naturalizada brasileira, 
foi escritora e jornalista, autora de romances, contos, poemas e ensaios, os quais lhes 
renderam a identificação de uma das mais importantes protagonistas na literatura 
brasileira e no modernismo do século XX. A Hora da Estrela foi seu último livro 
publicado em vida, talvez o mais famoso, sendo adaptado para o cinema por Suzana 
Amaral, em 1985. 

 As identidades de gênero atravessam a narrativa da Hora da Estrela. Como 
mencionado anteriormente, Lispector (1988) escreveu e inscreveu um narrador homem, 
Rodrigo S. M., para retratar a existência opaca de Macabéa. O narrador tem a função de 
apresentar ao público leitor(a) à inexpressividade existencial da personagem3. Em 
alguns momentos, Rodrigo S. M. se sente irritado pelas atitudes submissas de Macabéa: 

(Ela me incomoda, tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça. E ela 
tanto mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva. 
Uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me 
vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei: amando meu cão que 

                                                           
3Outros personagens também compõem o romance, como o par romântico de Macabéa, Olímpico, que 
mereceu destaque nas analises de Azevedo (2008), Glória sua colega de trabalho e também datilógrafa, a 
cartomante, Madama Carlota, suas companheiras de quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria 
José e Maria apenas, e seu patrão, Sr. Raimundo Silveira. 
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tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um 
pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente.) (LISPECTOR, 1998, 
p.26) 

  

Em outras ocasiões, é capaz dos maiores sentimentos de compaixão: “Não tinha 
aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, 
a amo” (LISPECTOR, 1998, p.27). E, ainda, se aproxima dela de tal modo que fica 
difícil a distinção entre ambos: “Vejo a nordestina se olhando ao espelho e – um rufar 
de tambor – no espelho aparece meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos 
intertocamos” (LISPECTOR, 1998, p.22).  

Rodrigo S. M. é um homem narrador da condição feminina. Se, por um lado, 
Lispector (1998) justifica a linguagem fria e racional do universo masculino, por outro, 
a autora sugere que mesmo os sujeitos pertencentes a essa experiência compartilhada, 
são capazes de entrar em contradição, em dilemas com sua afetividade, aproximando-o, 
desse modo, ao universo feminino (LUDWING, 2011). Portanto, a identidade de gênero 
que se ancora em papéis rigidamente definidos foi colocada em xeque por Lispector 
(1998). As identidades são tênues e fluídas, depende do lugar e da situação social 
ocupada pelo sujeito, os atributos feminino e masculino não são instituídos pelo 
biológico, mas pela performance assumida (LOURO, 2014).  

Macabéa foi fotografada por Rodrigo S.M. da seguinte maneira: nordestina, de 
pele manchada por “panos”, ombros curvos, de cheiro murrinhento, de dia usava blusa e 
saia, de noite dormia de combinação, não tinha menor talento para vida, ter nascido 
mulher nem parecia a sua vocação: “Um feto jogado na lata de lixo embrulhado por um 
jornal” (LISPECTOR, 1998, p. 36). Macabéa é a própria corporificação do seu estado 
social, sua fisionomia corresponde a suas atitudes e personalidade. Não existe 
dissociação entre corpo e alma, proposta do racionalismo masculino baseado em 
Descartes, mas uma identificação unívoca entre corpo e modos de agir e pensar (LE 
BRETON, 2007).  O que teria levado Macabéa a ser tornar, como tantas outras, uma 
mulher invisível socialmente, com um “café frio”? (LISPECTOR, 1998,p.) 

Lispector (1998) recorreu aos processos de aprendizagem social vivenciado pela 
personagem na infância em Alagoas, laçando luz para que se compreenda o motivo do 
comportamento de Macabéa na vida adulta. Ou seja, a performance de Macabéa faz 
parte do contexto educacional que transcreve no seu corpo as marcas de uma sociedade 
hierarquizada pela classe social, pela identidade de gênero e pelo meio regional em que 
pertence ( LE BRETON, 2007). Lispector (1998) assim como Beauvoir (1970) – autora 
da, hoje, clássica reflexão não se nasce mulher, torna-se mulher –, retrata em sua obra 
que os comportamentos são apreendidos no interior de uma determinada sociedade. 
Tratar desse tema extrapola o entendimento que a literatura clariceana foi uma escrita 
desengajada. Como indicado em análises anteriores, a recorrência das personagens 
mulheres em seus contos e romances, sugere um interesse da autora em fazer emergir as 
diversas condições femininas sem, portanto, deixar de elucidar que essas condições se 
dão nos mais variados contextos e enredos. 
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Macabéa aprendeu a ser mulher, mas não qualquer mulher, um tipo específico, 
indicando que não existe uma condição universal da experiência feminina. Em Alagoas, 
marcada pelas características de seca da região do nordeste brasileiro, nascera 
inteiramente raquítica e perdera os pais de febres que davam nessa região: “Ela nascera 
com maus antecedentes e agora parecia uma filha de um não sei o quê com ar de se 
desculpar por ocupar espaço” (LISPECTOR, 1998, p. 27). Foi criada por uma tia beata, 
responsável por oferecer uma experiência de criança e de mulher que atravessou a 
infância, chegando, desse modo, na fase adulta: 

Às vezes lembrava-se de uma assustadora canção desafinada de 
meninas brincando de roda de mãos dadas – ela só ouvia sem 
participar por que a tia queria para varrer o chão. As meninas de 
cabelos ondulados com laços de fita cor-de-rosa. “Quero uma de 
vossas filhas de marré-marré-deci” “Escolhei a qual quiser de marré.” 
A música era um fantasma pálido como rosa que é louca de beleza 
mas mortal: pálida e mortal a moça era hoje o fantasma suave e 
terrificante de uma infância sem bola nem boneca (LISPECTOR, 
1998, p.33)              

Sua tutora não apenas havia lhe ensinado que as brincadeiras da infância não 
pertenciam ao seu mundo, mas também que os cascudos no alto da cabeça, ponto vital 
de ossos frágeis por falta de cálcio, lhes serviriam para evitar que um dia a menina 
tornasse a ser como algumas moças que viviam em Maceió, vagabundando nas ruas 
com cigarro aceso esperando homens.  A sexualidade de Macabéa foi vivenciada pela 
figura permanente da tia e dos seus ensinamentos religiosos:  

 

Quando dormia quase que sonhava com 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 proibido devia ser bom. 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. (LISPECTOR, 1998, p.34)   

 

 A experiência da sexualidade, ou melhor, a falta de jeito para desempenhar um 
papel feminino que lhe fosse atributo de conquista para despertar nos homens o desejo, 
é um dos elementos fundamentais da narrativa sobre Macabéa.  É nesse contexto que a 
personagem perde seu namorado, Olímpico, para a colega Glória. A troca realiza-se 
porque Olímpico percebe em Glória dois predicados essenciais: o primeiro se refere ao 
seu corpo - loira, branca e bem alimentada, apesar de sempre ter a raiz do cabelo preta, 
bamboleava ao caminhar; o segundo correspondia ao fato de ser “carioca da gema”, o 
que para um nordestino ambicioso como Olímpico, significava ascensão social fazer 
parte da sociedade do sul através do matrimônio. Olímpico rompe com Macabéa 
dizendo: “Você, Macabéa, é um cabelo na sopa. Não da vontade de comer. Me desculpe 
se eu lhe ofendi, mas sou sincero” (LISPECTOR, 1998, p. 60).  
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É importante ressaltar como a questão física e social se tornam atributos 
fundamentais para o desempenho da identidade de gênero. Neste caso, Glória obteve 
maior sucesso que Macabéa na disputa pelo amor de Olímpico. Ou seja, a condição 
feminina de Macabéa - mulher, pobre, raquítica, mal alimentada, submissa e nordestina 
- lhe deixava em desvantagem em relação a Glória, pois não parece ser interessante aos 
olhos masculinos.  

Na próxima seção deste artigo, procuro enfatizar que os processos de 
aprendizagem escapam aos elementos intrínsecos da obra, trazendo para interpretação 
outras possibilidades de aprendizagens. Foco, portanto, no (na) leitor (a) e nos processos 
de subjetividade derivados da estética da identidade de gênero na obra clariceana. 

 

Aprendizagens do feminino: relação entre autor, obra e público  
 
Esta proposta de interpretação sobre a obra, A Hora da Estrela, particularmente 

sobre as aprendizagens do feminino vivenciadas pela personagem, Macabéa, não se 
encerra apenas pela análise dos elementos do interior da narrativa, como as recuperada 
no início deste trabalho. Também me distancio, em certo ângulo, da constatação que 
Azevedo (2008) e Ludwing (2011) lançaram, ao enfatizar o conceito de gênero no 
referido texto, pois ambos ressaltaram a conformação dos papéis socialmente definidos.  

Ou seja, os autores supracitados pensaram através de um repertório analítico que 
engessa as performances dos indivíduos, uma camisa de força em que o ser mulher – 
Macabéa – ou o ser homem – Olimpíco - já estão definidos no bojo das relações da 
sociedade patriarcal, determinando a mulher como frágil, doce, obediente e sem talento 
para vida pública, enquanto o homem se sobressai nas vantagens que elevam sua 
condição na sociedade. Mesmo que numa primeira leitura da Hora da Estrela tal 
percepção seja possível, num segundo momento, identifico marcas de transgressão da 
realidade socialmente imposta, sem deixar de dar visibilidade aos aspectos até então 
referidos. 

No interior da obra, o(a) leitor(a) se entusiasma pela possibilidade de Macabéa 
triunfar na sua própria existência, como Lispector (1988) sugeriu no final da narrativa, o 
que logo em seguida é experimentado pela decepção da morte da personagem: 

 
Tanto estava viva que se mexeu devagar e acomodou o corpo em 
posição fetal. Grotesca como sempre fora. Aquela relutância em ceder, 
mas aquela vontade do grande abraço. Ela se abraçava a si mesma 
com vontade do doce nada. Era uma maldita e não sabia. Agarrava-se 
a um fiapo de consciência e repetia sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. 
Quem era, é que não sabia. Fora buscar no próprio âmago de si mesma 
o sopro de vida que Deus dá (LISPECTOR, 1998, p. 84) 
 

 É nesse momento que o(a) intérprete pode alargar seus horizontes para travar 
com a obra uma reflexão sobre a condição feminina, neste caso específico, a mulher 
nordestina, feia, assexuada e incompetente para vida. Essa percepção tende a lançar luz 
sobre um estereótipo social de mulher que passaria despercebida por muitos, pois ao 
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mesmo tempo denuncia a condição de vida de muitas mulheres, proporciona a 
sensibilidade para o diferente, para a multiplicidade da experiência feminina, 
reconfigurando a própria percepção existencial enquanto sujeitos.  

Em Macabéa, Flor de Mulungu, Conceição Evaristo (2012) retira a personagem 
da obra de Lispector (1998) e recupera, antes que faleça, elementos não explícitos na 
Hora da Estrela: “[...] Macabéa, a Flor de Mulungu, sou eu. Tal é a minha parecença-
mulher com ela. Repito, sou eu e são todos os meus” (EVARISTO, 2012, p 16). Devido 
ao fato de Macabéa pertencer à casa linguagem (GADAMER, 2008; EVARISTO, 
2012) é que a personagem vive e re-vive em outras experiências femininas, não apenas 
de mulheres. Contudo, para Evaristo (2012, p.17) a experiência de ser mulher seria a 
chave da sua interpretação.  

Sendo assim, Macabéa está carregada de experiências anteriores, dos seus bons 
antepassados, por isso: “[...] sobrevivera. Sobrevivera. Sempre.”. A personagem 
concentra uma trindade feminina, representada por: “Uma jovem índia modelando uma 
jarra de barro. Uma mulher negra de pé, olhando as águas do mar, ao lado dela, um 
cesto coberto por uma toalha branca descansava. E uma velha portuguesa ocupada em 
servir o marido e os filhos.” (EVARISTO, 2012, p. 17). Aqui, reside o outro aspecto de 
aprendizagem da obra, no encontro que lhe é exterior, mas que interfere na 
subjetividade do leitor (a) e se desprende da intencionalidade do autor (autora), 
possibilitando a infinitute da interpretação (BLEICER, 2002; GADAMER, 2008). 

Ou seja, as aprendizagens do feminino indicam dois caminhos possíveis. O 
primeiro, remete-se ao aspecto intrínseco da obra, em que a personagem Macabéa, sem 
tomar a devida consciência de sua posição de miséria humana, aprende socialmente a 
identidade que lhe é determinada:  

Esse não-saber pode parecer ruim mas não é tanto porque ela sabia 
muita coisa assim como ninguém ensina cachorro a abanar o rabo e 
nem a pessoa a sentir fome; nasce-se e fica-se logo sabendo. Assim 
ninguém lhe ensinaria um dia a morrer: na certa morreria um dia como 
se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela de 
cinema. Pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de 
cinema, é o instante de glória de cada um e é quando como no canto 
coral se ouvem agudos sibilantes (LISPECTOR, 1988, p. 29) 

A segunda possibilidade de aprendizagem é para o(a) leitor(a), na medida em 
que a experiência vivida por Macabéa, possibilita a existência de outras maneiras de 
experimentar a condição feminina, no tempo e no espaço concreto do(a) interprete. 
Portanto, Macabéa não morreria: 

A posição fetal em que se encontra era indício de que uma nova vida 
se abria. Ela ia nascer por ela e com ela. Macabéa ia se parir. Flor de 
Mulungu tinha a potência da vida. Força motriz de um povo que 
resilientemente vai emoldurando o seu grito. Mulheres como Macabéa  
não morrem. Costumam ser porta-vozes de outras mulheres, iguais a 
elas, mesmo transvestidas em Glórias, e também costumam ser 
intérpretes das dores de homens, cabra-machos, vítimas-algozes, como 
Olímpico de Jesus. Macabéa não ia morrer. Uma trindade feminina 
potencializa a existência dela. Macabéa, mulher das mesinhas, dos 
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cerzimentos, das mãos aparadoras e enunciantes da boa-nova do 
nascimento da vida, não morreria jamais. (EVARISTO, 2012, p.21)  

 

Diante disso, tomando consciência da posição de inferioridade em que vivem 
muitas mulheres, seus (suas) intérpretes podem reconfigurar a condição feminina de 
desvantagem social de Macabéa, reservando para ela o papel de protagonista da sua vida 
e dos que a cercam. Macabéa não está morta, trancafiada na obra de Lispector (1998), 
sua estrela brilha e vive na experiência concreta dos seus(suas) leitores(as) que se abre 
para novos horizontes, recriando outras formas de subjetividade. 

A busca pela igualdade entre as identidades de gêneros, no sentido político 
mencionado por Scott (1995), pode ser uma experiência também extraída da obra 
literária, o conceito de gênero não esbarra somente na constatação de que existe uma 
sociedade patriarcal e seus discursos são modeladores de uma identidade fixa e 
determinada. Macabéia não é apenas uma mulher, sendo também, ajuda a elucidar e 
transpor a condição feminina, ainda emposta nos dias atuais, bem como questionar se os 
modelos de masculinidades hegemônicos também não conferem "crises" para os 
sujeitos que os vivenciam4. Sendo assim, a reflexão extrapola os elementos constitutivos 
no interior da obra, pois a compreensão das partes e do todo, possibilita ao(à) intérprete 
se situar dentro do círculo hermenêutico da interpretação, modificando as artes da sua 

própria existência (RAGO, 2013). 

 

Considerações Finais 

 

As questões sobre as identidades de gênero, em especial, as que tocam as 
experiências do corpo, da sexualidade e da classe social, são fundamentais para refletir 
sobre a personagem clariceana, Macabéa. Essa tarefa não se encerra na constatação dos 
modelos femininos disponíveis na sociedade e no interior da obra, A Hora da Estrela. 
Procuro, diante disso, me colocar no círculo hermenêutico da interpretação, tomando 
posição na análise, recuperando e dialogando com que já foi produzido sobre o conceito 
de gênero e a obra de Clarice Lispector, bem como as apropriações realizadas pela 
leitura do seu romance.  

A interpretação apresentada busca evidenciar duas facetas do processo de 
aprendizagem do feminino. A primeira se refere à narrativa construída para dar vida à 

                                                           
4 É comum encontrar uma associação entre o conceito de gênero e os estudos sobre Mulher, muitas vezes, 
numa ligação direta sobre a questão relacionada ao sexo, como observam Carvalho e Rabay (2015), em 
análise realizada sobre a política para educação. Louro (2014), também alerta que a discussão sobre o 
gênero, identificadas como uma questão voltada a as condições femininas no patriarcalismo, precisa ser 
pensada numa dimensão ampla, trazendo à baila sua relação com o outro e as subjetividades produzidas 
nesse encontro. Na esteira desse argumento, destaco que a discussão sobre o tema das masculinidades, 
dentro dos estudos feministas e de gênero, tem se tornado, cada vez mais, emergente. A Revista Estudos 

Feministas (UFSC), em 2013, trouxe um conjunto de artigos temáticos como o referido tema. Contudo, 
Lago e Wolff (2013) afirmam que essa não é a primeira vez que a revista abre espaço para o assunto, já 
incluirá em 1998 artigos sobre a questão em seu editorial.  
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personagem, Macabéia, e às alusões da sua infância para justificar seu comportamento 
na fase adulta.  A segunda se volta para os processos de aprendizagem da subjetividade 
do(da) leitor(a), indicando que a relação entre autor(a), obra e público, não se encerra 
com o escrito de Lispector (1988), mas é, justamente, nesse encontro que são possíveis 
a criação de novos horizontes. 
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