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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar a personagem Macabéa, de “A hora da Estrela” de
Clarice Lispector, e suas dificuldades com a linguagem, partindo da observação da literatura
em seu caráter de representação social e da linguagem enquanto sustento da constituição do
sujeito. Considera-se a Literatura como a arte das letras que torna possível a percepção sensível
de uma dada realidade. Entende-se por linguagem toda forma social de comunicação e de
significação, portanto todo elemento estruturador da relação do homem com a realidade. Para
dar conta de sua proposta, este estudo divide-se em três capítulos: a literatura e sua função
social, apresentando a personagem Macabéa em suas características literárias e humanas em
seu contexto; a potência da linguagem nos meandros da vivência humana, apresentando a forma
como Macabéa se relaciona com o instrumento de interação e percepção do mundo; e a pobreza
de Macabéa, situando a personagem em um mundo de parcas interações humanas constitutivas
de uma vida de significados transcendentais. Dentre os autores que sustentam as discussões
teóricas, listam-se Sandra Pesavento, Pierre Bourdieu, Paul Ricoeur, Mikhail Bakhtin, Martin
Buber e Emmanuel Mounier. Macabéa é protagonista da obra, mas não protagonista da própria
vida, pois vive em um limbo impessoal marcada por sua pobreza de linguagem. A sua
dificuldade em relacionar-se com o outro implica num relacionamento superficial consigo
mesma. Macabéa não constrói sentido e significados para sua própria existência, nem se atenta
para as representações simbólicas que a rodeiam. Ela somente vive, inspirando e expirando,
inspirando e expirando.
Palavras-chave: Macabéa. Linguagem. Constituição do Sujeito.
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ABSTRACT
This work aims to analyze the Macabéa character of Clarice Lispector 's "The Hour of the Star"
and its difficulties with language, starting from the observation of literature in its character of
social representation and language as sustenance of the constitution of the subject. Literature is
considered as the art of letters that makes possible the sensitive perception of a given reality. It
is understood by language every social form of communication and meaning, therefore every
structuring element of the relation of man to reality. In order to account for its proposal, this
study is divided into three chapters: literature and its social function, presenting the character
Macabéa in its literary and human characteristics in its context; the power of language in the
meanders of human experience, presenting the way Macabéa relates to the instrument of
interaction and perception of the world; and the poverty of Macabéa, placing the character in a
world of sparse human interactions constitutive of a life of transcendental meanings. Among
the authors who support the theoretical discussions are Sandra Pesavento, Pierre Bourdieu, Paul
Ricoeur, Mikhail Bakhtin, Martin Buber and Emmanuel Mounier. Macabéa is protagonist of
the work, but not protagonist of the own life, because it lives in an impersonal limbo marked
by its poverty of language. Her difficulty in relating to the other implies a superficial
relationship with herself. Macabéa does not construct meaning and meaning for her own
existence, nor does she pay attention to the symbolic representations that surround her. It only
lives, inhaling and exhaling, inhaling and exhaling.
Keywords: Macabéa. Language. Constitution of the Subject.
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INTRODUÇÃO
A natureza humana perpassa pelo campo da linguagem, pois é a partir da interação
verbal que os interlocutores produzem sentido e constituem-se enquanto sujeitos, construindo
leituras da vida e de sua própria realidade. É por meio da linguagem que o homem adquire a
consciência da própria existência, tornando-se capaz de saber que sabe e, portanto, de agir sobre
o meio, interagindo ativamente, intervindo e transformando-o de acordo com suas necessidades,
ampliando, assim, sua atuação no mundo.
Por outro lado, a privação da linguagem, em virtude de parcas experiências que
possibilitariam a construção da mesma, conduz o sujeito a uma atuação passiva diante da
sociedade, desembocando numa escassez de atuações e de intervenções na sua realidade por
não compreender os signos que estão ao seu entorno, ou seja, impede o sujeito de agir como
autor das transformações necessárias para si, uma vez que o mecanismo que permite ao homem
a interação com o mundo lhe é restrito.
Neste sentido, considera-se aqui a linguagem como ponto crucial para a construção do
conhecimento e determinante nas ações de um sujeito inserido num tempo e espaço, na sua
capacidade de construir sentidos e de se posicionar e atuar no meio em que vive, visto ser ela a
propulsora das interações sociais – com o outro e consigo mesmo –, principal experiência
humana no processo de descobrimento do mundo.
É com base nessas pressuposições que este trabalho visa analisar Macabéa, personagem
central da obra “A hora da estrela”1 de Clarice Lispector, a partir de um estudo de enfoque
qualitativo, caracterizado por buscar compreender fenômenos que rodeiam certo grupo de
pessoas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 376), “centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32) com foco
em aspectos da realidade que não podem ser quantificados. Para tanto, firmou-se no
procedimento de pesquisa bibliográfica, buscando referenciais teóricos acerca do tema a fim de
recolher informações e conhecimentos construídos sobre o problema que se busca a resposta
neste trabalho.
Há inúmeros trabalhos acerca da personagem Macabéa, o que não seria diferente, visto
a grandeza e fama dessa personagem clariciana. Em um levantamento acerca das produções
1

O livro-fonte analisado neste trabalho é a primeira edição publicada pela editora Rocco em 1998. O livro
foi publicado originalmente em outubro de 1977 pela editora José Olympio e, a partir de 1998, a editora Rocco
assumiu a republicação das obras da autora. Ganhou adaptação para o cinema em 1985, com direção de Susana
Amaral, e é uma das obras brasileiras mais requisitadas para ser traduzida, segundo a Biblioteca Nacional 1. Como
reflexo de sua relevância para a produção brasileira, foi traduzida para diversas línguas, inclusive alemão e italiano,
além do espanhol e inglês.
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acadêmicas construídas em volta da proximidade de Macabéa com a linguagem, vale destacar
as seguintes produções: o artigo “Um olhar bakhtianiano sobre a questão do dialogismo x
monologismo: Macabéa e a linguagem no processo de (des)constituição do ‘eu’” traz uma breve
abordagem de como a linguagem está imbricada no processo da constituição do sujeito,
tomando Macabéa como objeto para análise da teoria bakhtiniana sobre “a significação dos
efeitos de sentido construídos a partir das relações dialógicas”. Há uma similaridade de
propostas de estudos e de concepções nesse artigo com o presente trabalho, pois toma como
viés a linguagem na constituição do sujeito, a qual considera que “a constituição de um ‘eu’
emerge do posicionamento que se toma diante da imensa diversidade de vozes e suas relações
dialógicas”. Entretanto, o que fora descrito em apenas oito páginas do artigo, pretendemos
elucidar com mais detalhes a constituição desse sujeito, no caso Macabéa, em todas as suas
nuances que convertam para a linguagem e, portanto, sua interação com o mundo, utilizando,
para isto, outras leituras além da teoria bakhtiniana.
O artigo de Goiamérico dos Santos, “Produtos da linguagem: a hora e a vez de
Macabéa”, traça um aspecto importante da linguagem, analisando-a como produto de uma
sociedade de consumo. Considerando o comportamento de Macabéa nos episódios em que tem
contato com a linguagem midiática, o autor conclui que, embora haja um pequeno desejo pelos
produtos veiculados pela mídia, Macabéa se encontra alheia a esse mundo, pois se encontra no
“vazio existencial”. “O desejo é tênue, sem tormentos, sem crise de angústia ou revolta diante
da impossibilidade de acesso a produtos que não estavam ao seu alcance” e ainda afirma que,
por não compreender essa linguagem que circunda a existência na vida urbana, Macabéa fica
em estado de letargia e, por isso, incapaz de reconhecer “as falsas epifanias que a enganam”.
Nesse caso, torna-se importante a apreensão da palavra não apenas para comunicar-se, mas para
compreender os códigos que configuram o mundo em que cada sujeito se contextualiza. A não
compreensão desses códigos emolda um sujeito vítima, subserviente à manipulação da
linguagem no contexto de consumo, ou totalmente alheio a esse sistema, mas nem por isso
liberto dele, como é o caso da nordestina.
Outro trabalho bastante enriquecedor no que trata da leitura de Macabéa e sua relação
com a linguagem é a dissertação de Joanne Cordeiro, apresentada ao Programa de Pósgraduação em Memória da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, intitulado
“Memória, Subjetividade e Linguagem em Fabiano e Macabéa”. A autora aproxima os
pensamentos de Bakhtin e Kierkegaard no que trata da construção da subjetividade do sujeito
a partir da discussão sobre o ato dialógico e lê Macabéa como uma mulher “plantada na
miserável inconsciência de existir”, uma “moça perdida que não se busca e, portanto, não se
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encontra” (p. 43). Cordeiro utiliza os fundamentos de Kierkegaard para afirmar que a condição
de Macabéa não é apenas de perdição, mas de “ ‘indigência moral’, pois se limita à esfera da
finitude, da vida física e material, a uma existência apenas concreta e reduzida à temporalidade.
A transcendência de Macabéa não a conduz para a relação com o eterno, mas para o delírio” (p.
44). Pertinente a análise de Cordeiro, mas no que diz respeito à limitação de Macabéa a relações
estritamente superficiais e limitadas ao mundo material, longe de uma relação transcendente,
utilizo a teoria buberiana, a partir de sua teoria do ato dialógico, como embasamento teórico
por entender que consegue apreender de maneira mais complexa e profunda esse processo.
Certamente há outros tantos estudos aproximando a linguagem na constituição do
sujeito, e este estudo se propõe a ser mais uma contribuição nessa gama de trabalhos. Com o
objetivo central de analisar a personagem Macabéa em sua relação com a linguagem, parte-se
da pergunta norteadora “Como Macabéa se relaciona com a linguagem nas suas interações
consigo mesma, com o outro e com o mundo?”, mostrando que a pobreza de Macabéa constituise pela ausência de uma linguagem dialógica (a partir da teoria buberiana) em que a
personagem, ao mesmo tempo em que está prejudicada na compreensão e na interação social,
encontra-se também prejudicada na interação humana e consigo mesma.
“Macabéa” me inquietou e incomodou desde o primeiro encontro, o primeiro contato,
pelo fato de ser o que é: apática e avessa a um sistema todo feito contra ela; daí a iniciativa em
propor este estudo. Minha preocupação girava em torno da possibilidade de estar diante dela
no meu cotidiano e não perceber e, por isso, não poder fazer a diferença em sua vida.
Diariamente deparamo-nos com diversas pessoas (no banco, na loja, no trabalho, na família,
etc.) que, muitas vezes, se forem bem observadas, semelham-se a Macabéa. Em minha profissão
como professora e, portanto, educadora, lido com alunos, em sua maioria, pobres que, às vezes,
se apresentam distantes/alheios da realidade social que os circunda e superficiais em seus
relacionamentos, pois não conseguem escapar das armadilhas de uma economia capitalista, por
não ter consciência que suas interações são meros efeitos do meio, por não saber ler os códigos
que delineiam o mundo e as relações, por não ter bagagem de significados para lutar contra um
sistema simbólico que lhes configuram em meros seres autômatos, movidos pela necessidade
de sobrevivência. Dessa preocupação partiu o interesse em estudar o poder da linguagem na
vida pessoal a partir da vida de Macabéa, pois vejo nela a melhor representação daqueles que
se encontram prejudicados pela falta de manejo com essa linguagem que configura nossa
realidade.
A partir das leituras realizadas e de várias releituras sobre a narrativa de Macabéa,
tornei-me mais sensível e mais responsável com as pessoas com as quais tenho contato
12

diariamente. Vejo a importância que a linguagem tem na formação de um sujeito crítico, capaz
de fazer uma leitura do que está à sua volta e, partindo dessa leitura, assumir uma posição e
construir uma opinião para atuar e modificar sua realidade. A leitura de Buber (2001, 2014) me
fez abrir os olhos no sentido de dedicar-me mais, e de forma qualitativa, às relações com o
outro; a dizer Tu ao meu próximo, a ir além do mecanicismo da sociedade moderna e me
entregar ao encontro com o outro, porque somente assim nos constituímos como seres humanos,
Pessoa em sua inteireza social e espiritual. Não ganho apenas o título de mestra em letras, ganho
vida espiritual, me torno humana, reconhecendo minhas limitações e crendo na superação de
relações objetivas para relacionamentos espirituais.
Para dar conta desse estudo, esta dissertação propõe como sumário de capítulos os
seguintes títulos: “A arte de revelar a vida: a literatura”; “Macabéa nos meandros da
linguagem”; e “O desenlace da linguagem, a pobreza de Macabéa”.
O primeiro capítulo, “A arte de revelar a vida: a literatura”, trata da peculiaridade que a
arte literária tem no retratar sobre a humanidade e seus percalços, tornando a vida corriqueira
objeto para a compreensão do humano e o conhecimento a respeito de questões sociais; no
subtítulo “as Macabéas do cotidiano: retrato”, a escrita estará em torno da apresentação da
personagem, buscando compreender o espaço geográfico em que vive e o contexto
sociohistórico em que está se situa. Assim, é analisado o seu contexto com luz nas
fundamentações teóricas do momento histórico-social do Brasil em que Macabéa está inserida
e o contexto urbano, a rotina dos grandes centros e suas implicações na vida do sujeito. Nesse
caso, a personagem será analisada a partir do meio e das interações sociais que estabeleceu ao
longo de sua vida, buscando observar e compreender as consequências sofridas pelo sujeito que
encontra, em sua formação, deficiência na sua constituição/formação em virtude de uma má
construção da linguagem.
O capítulo seguinte, “Macabéa nos meandros da Linguagem”, analisa como Macabéa
utiliza a linguagem nas suas relações sociais e na construção de uma realidade para além do
mundo físico e concreto, codificada a partir da apropriação de sentido nas suas diversas
experiências interacionais. A linguagem permeia as interações que o ser humano traça ao longo
da sua vida, por meio das quais os sentidos são construídos e a pessoa dá significância ao seu
modo de ser e agir, uma vez que a linguagem permite o acesso do homem à dimensão simbólica
das relações sociais e da vivência no mundo, pois ela é partícipe ativa em todas as experiências
de percepção e de construção de sentido que o indivíduo faz de si e do mundo.
No último capítulo, intitulado “O desenlace da linguagem, a pobreza de Macabéa”, a
personagem é analisada à luz da teoria do ato dialógico de Martin Buber (2001, 2014). O
13

homem, para além das interações sociais traçadas em uma vida em sociedade, precisa
experimentar o dialógico genuíno que permite o desenlaçar-se para a vida. A linguagem que
configura as relações é importante para a constituição do sujeito, mais importante ainda se torna
quando são analisadas as qualidades dessas relações. Portanto, o estudo deste capítulo versa
sobre as qualidades de relações traçadas ao longo da vida de Macabéa, o que nos mostra
nitidamente a pobreza da nordestina: com parcas relações sociais, com nenhuma relação
genuinamente dialógica.
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1 A ARTE DE REVELAR A VIDA: A LITERATURA
Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si
para ver como é às vezes o outro. (LISPECTOR, 1998, p. 30)

A literatura é denominada como “arte que utiliza a palavra como meio de expressão,
ajustando-se a códigos estéticos que variam nos diferentes períodos históricos, movimentos
artísticos ou autores individuais” (SACCONI, 2010, p. 1.281). Por ajustar-se a determinados
códigos estéticos, a conceituação do que é literatura depara com a problemática apresentada por
Terry Eagleton (2006) que, após refutar a associação do texto literário a uma linguagem que
cause estranheza e à sua funcionalidade não-pragmática, pondera que “a definição de literatura
fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo que é lido”
(p. 12), pois o estranhamento da linguagem indicado pelos formalistas russos depende do
contexto sociocultural que o leitor está inserido e, portanto, não pode ser um critério para a
literariedade de um texto ou não e, quanto ao pragmatismo, também depende do leitor, o qual
pode fazer leituras com finalidades distintas de um mesmo texto.
Nessa problematização, Eagleton (2006, p.17) afirma que a definição objetiva do que é
literatura fica demasiadamente difícil, pois os juízos de valor são variáveis, “valor’ é um termo
transitivo: significa tudo aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações
específicas, de acordo com os critérios específicos e à luz de determinados objetivos”,
dependendo, portanto, de uma convenção social.
Se a categorização de um texto como literatura ou não depende do juízo de valor que
lhe recai, por outro lado, há certas características comuns aos textos que assim são classificados.
Sendo a literatura uma Arte, não convém pegar um texto puramente teórico e classifica-lo como
literatura, pois a literatura carrega em si o poder que a arte invoca. Nas palavras de Emmanuel
Mounier (1960, p. 138):
[A arte] compraz-se em desconcertar visões habituais, em lançar sobre os
objetos familiares um raio de luz divina, em introduzir nas regiões sublimes a
comovente presença duma percepção familiar. Tal como a ciência das ondas,
leva-nos para perto do que nossos sentidos e nossos pensamentos diretamente
não captam, tende a tornar-nos presente o infernal e o sobre-humano.

A literatura traz em sua essência a sublimidade da arte, o poder de transcender de puras
palavras para palavras significativas que abrem o entendimento do leitor para além do cotidiano,
pois projeta um cenário antes não pensado ou delineado como possibilidade pela imaginação.
Nas palavras de Bourdieu (1996, p. 368), apesar de a literatura estar baseada em códigos
convencionais, “ela não revela essas estruturas e as questões que levanta a seu respeito [...]
15

senão em histórias concretas, exemplificações singulares, que são, para falar como Nelson
Goodman, como amostras do mundo real”. A partir de histórias de simulação do mundo real,
revelando as minúcias até então impercebíveis, é que a literatura se constrói em seu teor
artístico.
A linguagem literária destoa da linguagem comum não por seu estranhamento, como
indicaram os formalistas russos (EAGLETON, 2006), mas por sua multissignificância e,
portanto, complexidade. O texto literário é caracterizado por uma linguagem conotativa, cujo
sentido está atrelado ao leitor situado em um dado contexto sociocultural, sendo, portanto, lido
em diversas nuances, pois não está preso a uma interpretação rígida e pré-determinada. Nos
dizeres de Eagleton (2006, p. 18): “o fato de sempre interpretarmos as obras literárias, até certo
ponto, à luz de nossos próprios interesses [...] poderia ser uma das razões pelas quais certas
obras literárias parecem conservar seu valor através dos séculos”.
A leitura se renova a cada nova perspectiva, mudamos o foco da leitura na medida em
que mudamos nossas concepções e buscas. Essa variabilidade de leituras só é possível em uma
narrativa que trata do devir humano. São as ações humanas representadas na obra literária que
tornam possíveis essa diversidade de olhares, afinal, o humano é sempre inacabado, ainda que
transposto em uma representação, e apto a ser analisado de diferentes maneiras em detrimento
das percepções dos leitores.
A transformação das ações humanas e dos acontecimentos sociais em obra de arte
“atribuem como fim reconstruir uma ‘realidade’ social suscetível de ser apreendida no visível,
no sensível e no concreto da existência cotidiana” (BOURDIEU, 1996, p. 14).
Esse real circunscrito na narrativa literária se dá a partir da percepção singular do artista,
através da imaginação. Sandra Jatahy Pesavento (2006, s/p) em seu artigo “História &
Literatura: uma velha-nova história” fala sobre a imaginação como “elemento organizador do
mundo” que torna significantes as experiências vividas. Ressalta que essa imaginação é fruto
de “representação sobre o mundo, que se coloca no lugar da realidade, sem com ela se
confundir, mas tendo nela o seu referente”. Essa imaginação/representação circunscreve a arte
literária, uma vez ser ela a orientadora do autor artístico, “pautando condutas e inspirando
ações” (idem).
A imaginação como condutora de concepções e de ações reforça o suposto sobre a
interpretação da realidade que circunscreve cada indivíduo. Cada sujeito vê sua realidade pelo
viés de sua imaginação; o seu mundo é concebido da forma que é pensado. Pesavento (2006,
s/p) afirma que
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Este real é construído pelo olhar enquanto significado, o que permite que ele
seja visualizado, vivenciado e sentido de forma diferente, no tempo e no
espaço. [...] Ao construir uma representação social da realidade, o imaginário
passa a substituir-se a ela, tomando o seu lugar. O mundo passa a ser tal como
nós o concebemos, sentimos e avaliamos. Ou, como diria Castoriadis, a
sociedade, tal como tal é enunciada, existe porque eu penso nela, porque eu
lhe dou existência – ou seja, significação – através do pensamento.

O conceito de representação expressa, para Pesavento (2003, p. 40), a ideia da
substituição. Representar significaria, assim, estar no lugar de, tomar o lugar do outro. Nesse
caso, a ficção não seria o avesso do real, mas uma nova forma de captá-lo; a reapresentação do
mundo expressa na forma narrativa (PESAVENTO, 1995, p. 117). Nessa perspectiva, a
Literatura se vale da representação das experiências dos homens no tempo, sendo, assim,
“formas de explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro; [...] são formas de
representar inquietações e questões que mobilizam os homens em cada época de sua história”
(PESAVENTO, 2003, p. 81).
A literatura, com o objetivo de tornar uma realidade conhecida, traduz um fato, a partir
do viés artístico, para ser compreendido pelo leitor. São fatos do cotidiano impercebíveis na
rotina do dia a dia que se tornam notórios na literatura. É por meio de uma denúncia, do
desmascaramento de um sistema ou farsa, da potencialização de um ocorrido, ou mesmo de
uma narrativa cômica que a literatura torna significativos determinados fatos da realidade.
Assim, o artista manuseia a realidade para a escrita de um romance para tornar um fato
conhecido e compreendido, conforme Luiz da Costa Lima (2006, p. 169) faz alusão a antigos
poetas, semelhando-os aos historiadores:
A pretensão do historiador era objetivar a razão dos agentes históricos, i.e., a
razão dos feitos, e relaciona-la com aspectos de seu caráter. [...]
Implicitamente, entrava na discussão o papel de fixar o que não haveria de ser
esquecido, a alétheia. Ambos, o aedo e o historés, competiam pelo direito de
declarar o que fora e é verdade.

Apesar de, no contexto evocado por Lima, ainda não se ter a noção de narrativa ficcional
contraposta à narrativa factual, e que, por vezes, os fatos narrados traziam um misto de história
enquanto real/concreto e ficção, convém observar que o desempenho do poeta na Antiguidade
semelhava-se ao historés, ou seja, estava na proposição de “declarar o que fora e é verdade”. O
poeta e o historiador narram os fatos vivenciados pelos heróis e, para “fixar o que não haveria
de ser esquecido”, os contadores apropriam-se de estratégias linguísticas que tornam os fatos
acessíveis à memória. Tanto o poeta quanto o historiador utilizam-se de meios para ser
compreendidos pelo ouvinte/leitor na narrativa dos fatos.
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A linguagem literária utiliza-se de um instrumento linguístico como ferramenta no
desempenhar de sua arte com a palavra: a metáfora. Considerando a metáfora uma não
linearidade da significação literal de um enunciado, ou seja, de um sentido não literal de um
enunciado linguístico, a compreensão de uma metáfora perpassa pelo sujeito. O sujeito deve
apresentar significações conotativas a esse enunciado, requerendo um aporte teórico de mundo
amplo para a devida compreensão do sentido do enunciado metafórico. Se “uma metáfora diznos algo de novo acerca da realidade” (RICOEUR, 2005, p. 77), esse novo só é compreendido
mediante as interferências interpretativas do leitor. A narrativa, portanto, é compreendida a
partir das vivências de cada leitor/ouvinte e das “experiências culturalmente codificadas”
(WHITE, 1994, p. 108) de cada um; leitura essa que se atrela à percepção da realidade que “se
dá conforme o lugar que o indivíduo ocupa no espaço físico, econômico, político e
sociocultural. [...] Tudo o que vemos são sombras, representações da realidade” (WALTY,
1985, p. 26).
A literatura diverte-se com a liberdade do sujeito em, no ato da interpretação, imaginar
ações possíveis que nem sempre se efetivaram, ou seja, a literatura não tem compromisso nem
com as provas dos fatos, nem com fato algum, uma vez que ela pode tratar tanto dos fatos
ocorridos como daqueles que poderiam ter havido. Essa imaginação que orienta o olhar artístico
o diferencia das ferragens, por exemplo, dos registros históricos. É uma liberdade no manejo
dos fatos e no uso da imaginação. Pesavento (2003, p. 82-83) conclui, no que se refere à
literatura, que ela
permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo pelo qual
as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que guiavam seus
passos, quais os preconceitos, medos e sonhos. Ela dá a ver sensibilidades,
perfis, valores. Ela é fonte privilegiada para a leitura do imaginário [...]. Para
além das disposições legais ou códigos de etiquetas de uma sociedade, é a
literatura que fornece os indícios para pensar como e porque as pessoas agiam
desta e daquela forma.

A literatura não tem pretensão de retratar o real ou transpô-lo, e ao se abster dessa
pretensão, faz uma livre representação social a partir da reflexão sobre o real que a circunda.
Não se trata de uma descrição da realidade, mas de uma leitura sobre a mesma, sem as ferragens
que delimitam seu olhar. Não ambiciona ser analisada com fim a revelar indícios ou provas da
realidade, mas tem seu fim em revelar o obscuro dessa realidade: descrever as possibilidades
da alma e dos sentimentos verdadeiros e reais.
A literatura é o discurso teórico dos processos históricos. Ela cria o não lugar
em que as operações efetivas de uma sociedade têm acesso a uma
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formalização. Bem longe de considerar a literatura como a ‘expressão’ de um
referencial, conviria reconhece-la como [...] um discurso ‘lógico’ da história,
a ‘ficção’ que a torna pensável. (CERTEAU, 2011, p. 92)

A literatura potencializa os fatos históricos ao sensibilizar o leitor sobre as
possibilidades de humanização presentes em cada acontecimento social. A narrativa fria e
objetiva é transcendida pela escrita da arte que toca e inquieta a alma humana para as possíveis
verdades em torno das ações de personagens e acontecimentos.
A arte literária trata de questões sociais, mas com uma escrita enriquecida de fatores
artísticos para ir além do fato narrado, permitindo chegar ao fato sentido. Sentir a dor e a alegria
do outro é possível a partir da arte e, portanto, da Literatura. White (1994, p. 115) afirma que:
“só podemos conhecer o real comparando-o ou equiparando-o ao imaginário” (grifo do autor).
Imaginário que permite a compreensão do sentido do fato narrado.
A literatura maneja os fatos de forma livre; o artista trata de assuntos vivenciados ou
percebidos no dia a dia, interpretados a partir de acontecimentos reais ou simplesmente
imaginados, sem a necessidade de fundamentos em registro documental. A interpretação desses
fatos contemplados perpassa pela liberdade de imaginação do artista, que os registra a luz de
sua criatividade. Antônio Cândido (2000, p. 13), ao tratar sobre a relação entre Literatura e
Sociedade, afirma que:
Esta liberdade, mesmo dentro da orientação documental, é o quinhão da
fantasia que às vezes precisa modificar a ordem do mundo justamente para
torna-la mais expressiva; de tal maneira que o sentimento da verdade se
constitui no leitor graças a esta traição metódica. Tal paradoxo está no cerne
do trabalho literário e garante a sua eficácia como representação do mundo.

A deformação das informações documentais é uma forma alternativa que o escritor tem
para lidar com os fatos históricos, mas isso não significa uma menor leitura sobre o fato, tratase apenas de uma leitura paralela daquilo que os historiadores consideram como a verdadeira
narrativa do acontecimento. E essa releitura de um acontecimento social é significativa, visto
que o repensar é sempre necessário e construtivo em uma sociedade dinâmica, cujas
representações da realidade configuradas em metáforas e símbolos estão em constantes
mudanças. “A ficção pode dar uma outra versão da história, uma outra versão da realidade, ao
mesmo tempo que mostra que todos os textos são simples versões dos fatos, contados de acordo
com o ponto de vista do narrador, com a ótica do autor” (WALTY, 1985, p. 68)
Cândido (2000, p. 13) ainda alerta que “achar, pois, que basta aferir a obra com a
realidade exterior para entendê-la é correr o risco de uma perigosa simplificação causal”. Ou
seja, a leitura de uma obra literária não está à mercê de sua ligação com uma realidade vigente
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ou percebida pelo leitor, pois ela vai além do percebido pelos discursos dominantes. A literatura
opera no descompasso desses discursos, ofertando um canal para repensar e refletir essa
sociedade circunscrita.
A literatura não tem a obrigatoriedade de formar o leitor; mas, a leitura de um texto
literário permite a ampliação do olhar sobre determinados acontecimentos sociais, ainda que
nele estejam inscritos apenas uma transfiguração dessa realidade. Pierre Bourdieu (1996, p. 49)
diz que:
A forma na qual se enuncia a objetivação literária é sem dúvida o que permite
a emergência do real mais profundo, mais oculto, porque ela é o véu que
permite ao autor e ao leitor dissimula-lo e dissimula-lo para eles próprios. [...]
O encanto da obra literária deve sem dúvida, em grande parte, a que fale das
coisas mais sérias sem pedir [...] para ser levada completamente a sério.

Dissimular o real mais profundo. A literatura aborda o íntimo dos fatos, ainda que sejam
as possibilidades dos fatos, tornando significativa a reflexão sobre essas possibilidades. Não
almeja ser levada à sério como registro de acontecimentos históricos, mas fala de questões
sérias ao fomentar a reflexão sobre esses acontecimentos, “trata-se de uma leitura do real que
desmascara esse mesmo real” (WALTY, 1985, p. 51).
A construção da narrativa retrata o real sem transporta-lo para a ficção e sem confundirse com ele. É uma releitura que se pretende verdadeira em sua reflexão profunda das concepções
reais. Nas palavras de Pesavento (2006, s/p):
sem que nos preocupemos com o fato de Capitu, ou do Tio Goriot e de Eugène
de Rastignac, terem existido ou não. Existiram enquanto possibilidade, como
perfis que retraçam sensibilidades. Foram reais na ‘verdade do simbólico’ que
expressam, não no acontecer da vida. São dotados de realidade porque
encarnam defeitos e virtudes dos humanos, porque nos falam do absurdo da
existência, das misérias e das conquistas gratificantes da vida.

As narrativas ficcionais permitem o conhecer de sujeitos impercebíveis no cotidiano,
permitem a contemplação de ocorrências sociais desprezadas pelo conhecimento social,
permitem, portanto, uma reflexão sobre o curso que se dá na vida. Mais do que refletir sobre o
passado, a literatura reflete e pensa sobre o presente. “É claro que um quadro, um filme ou um
livro podem [...] desmascarar a realidade das relações sociais [...]. Logo, a ficção pode ser mais
real que o que se quer realidade, e o real pode ser mais ficcional que o que se quer ficcional.
(WALTY, 1985, p. 43). Narrar os fatos numa tentativa de dizer sobre o mero acontecimento
torna a narrativa superficial; a Literatura desvenda “o real enquanto processo, fruto das relações
dos homens entre si e com a natureza” (idem, p. 50).
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Hayden White (1994, p. 53) propõe ao historiador contemporâneo “estabelecer o valor
do estudo do passado, não como um fim em si, mas como um meio de fornecer perspectivas
sobre o presente que contribuam para a solução dos problemas peculiares ao nosso tempo”. A
literatura permite isso ao tocar na sensibilidade do leitor para as questões sociais. Ao fazer uma
leitura dos fatos, ou dos possíveis fatos narrados historicamente, o artista desperta o olhar do
sujeito para as possibilidades de sentir os fatos. Para além da narrativa, a literatura sente os
acontecimentos sociais e os faz conhecido ao público, tornando possível a sensibilização para
as questões mais profundas da vivência humana.

A personagem: o arrimo da literatura.

Sendo a literatura uma narrativa com tamanho potencial para reflexão e análise dos
tempos da era humana e suas implicações no modo de viver e organização da sociedade, temos
uma figura central nessa narrativa que permite tudo isso: a personagem.
A personagem, imbricada em um contexto demarcado pelo enredo, é o elemento que
potencializa a literatura em seu papel social, pois emana os valores e significados almejados
pela narrativa; “a personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos” (CANDIDO, 2000,
p. 54). Cada personagem é construída para articular, sustentar e realizar a história pretendida
pelo autor. Concernente ao assunto, Anatol Rosenfeld (2000, p. 48-49) afirma que:
A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode
viver e contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua
condição, e em que se torna transparente a si mesmo; lugar em que,
transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e
destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição
fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciarse de si mesmo e de objetivar a sua própria situação. A plenitude de
enriquecimento e libertação, que desta forma a grande ficção nos pode
proporcionar, torna-se acessível somente a quem sabe ater-se, antes de tudo, à
apreciação estética que, enquanto suspende o peso real das outras
valorizações, lhes assimila ao mesmo tempo a essência e seriedade em todos
os matizes.

A partir da leitura de personagens, o leitor tem a oportunidade de “mergulhar nos
recessos do coração humano” (JOHNSON apud CANDIDO, 2000, p. 61), conhecer as diversas
sensações concernentes ao ser; experimentar, através da leitura, as diversas significações as
quais o homem pode atribuir a eventos que ora pareciam tão corriqueiros e pobres de sentido.
A

literatura

permite

isto:

conhecer

os

diversos

seres

a

partir

das

diversas

personagens/personalidades.
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A construção de personagens não está relacionada apenas a retratar fielmente um dado
ser humano (nem sabemos se isso é possível), não está presa à transposição de um ser real para
a ficção. Entretanto, ainda que a imaginação seja a força motriz do trabalho fictício, o autor
bebe das diversas situações da realidade para a construção da obra, alterando-as conforme suas
intenções artísticas. Daí essa identificação e aproximação que o leitor vai desenvolvendo ao
longo da leitura. Embora não sejam seres reais, as personagens retratam situações e sentimentos
vivenciados por seres comuns, ampliando as percepções do leitor para novas possibilidades de
experiências.
A personagem analisada neste trabalho, Macabéa, de “A hora da estrela”, não pode ser
lida como um ser real transposto para a arte, mas a lemos como possibilidade, como real no
sentido simbólico, na representação de fatos da vida, como retrato social. A leitura dessa
personagem considera-a como um “tipo ideal”, pois reúne em si “o encadeamento de grande
quantidade de fenômenos isolados” (WEBER, 1999, p. 106), características distintas de um
sujeito apático para a vida que, a nosso ver, é consequência de uma pobreza de linguagem.
Macabéa carrega em si características singulares das pessoas simples e sem escolaridade, mas
vai além da ignorância. Macabéa é a caricatura dos que sofrem por falta da linguagem. Dos
excluídos não por cor, regionalidade ou gênero: excluída porque não se situa na codificação de
seu tempo e espaço. É um ícone sem função no sistema.
A partir da voz do narrador Rodrigo S. M., Clarice Lispector elucida sobre a “obrigação”
que o artista tem com o retratar uma dada realidade para torná-la conhecida e, portanto,
refletida. “O que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça
entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida”
(LISPECTOR, 1998, p. 13). A personagem torna-se uma realidade figurada, uma realidade
simbólica, pois existe em sua presença enquanto significado, enquanto leitura, enquanto
possibilidade.
Sobre o processo de construção das personagens, Beth Brait (1999) reuniu alguns
testemunhos de autores brasileiros que apresentam as metodologias para suas criações, os quais
afirmam ser do cotidiano e de suas memórias os traços desenhados em suas ficções. Na narrativa
de Macabéa, seu criador diz que “Se há veracidade nela – e é claro que a história é verdadeira
embora inventada. [...] É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento
de perdição no rosto de uma moça nordestina” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Nota-se que
Lispector enfatiza o caráter de invenção da arte literária, mas ressalta seu valor de realidade,
pois tem o poder de dar vida ao ser imaginado: Macabéa se torna viva ao trazer características
de seres vivos para a tela. Nota-se também que a fonte de inspiração para a formação da
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personagem foi “o sentimento de perdição no rosto de uma nordestina”. Para Domingos
Pellegrini (BRAIT, 1999, p. 73), o artista não apenas observa, mas observa tudo à sua volta,
que é o que caracteriza um artista: a sua capacidade de pegar no ar um simples lance da vida
cotidiana e transforma-la em matéria de arte.
A personagem Macabéa é simples, sua descrição se dá de forma direta, sem rodeios e
mistérios, caracterizando-se como personagem plana que, segundo Forster (BRAIT,1999 p. 4041), “são definidas em poucas palavras, estão imunes à evolução no transcorrer da narrativa, de
forma que as suas ações apenas confirmem a impressão de personagens estáticas, não
reservando qualquer surpresa ao leitor”. Entretanto, mesmo sua descrição sendo sem
complexidade, Macabéa não é simples de ser compreendida e assimilada: é que seu
comportamento vai contra toda a expectativa do leitor, que espera o acontecimento de algo novo
e, paradoxalmente, a personagem surpreende ao nada fazer.
Não é só Macabéa que é delineada na narrativa, claro. Outras personagens são
construídas em torno da protagonista, fundamentando e fazendo seu cenário. Essas personagens
são inseridas como encaixe. Segundo Tzvetan Todorov (2003, p. 123-124), isso ocorre quando
“uma história segunda é englobada na primeira”; e quando “as histórias encaixadas servem
como argumentos. [...]. A estrutura formal do encaixe coincide com a de uma forma sintática,
caso particular de subordinação”. Assim, as personagens Glória e Olímpico exercem função
para a personagem principal: a de lhe justificar. São encaixes que permitem um melhor olhar
sobre Macabéa. Ao descrever outras personagens e a relação traçada entre elas, a narrativa tece
um cenário que melhor explica os porquês de determinados comportamentos, permitindo as
construções de sentido por parte do leitor. Lendo a relação entre as personagens, leia-se as
personagens.
Com as considerações acerca do papel da literatura na representação social e sobre a
função da personagem no desempenhar desse papel, faz-se importante a análise minuciosa da
personagem Macabéa a fim de compreender seu contexto e sua construção no sentido de
identificarmos nela uma representação de algo que “não se trata apenas de narrativa, é antes de
tudo vida primária que respira, respira, respira” (LISPECTOR, 1998, p. 13).

As Macabéas do cotidiano: retrato
O nome Macabéa remete ao feminino de Macabeu, “nome pelo qual são designados
judeus que lideraram uma rebelião contra Antíoco Epifânio. [...] Parece derivar de uma raiz
hebraica significando martelo” (AZEVEDO, 1999, p. 287). Seu significado permeia a um ser
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valente e libertador de seu povo; forte e decisivo na luta contra a tirania grega. A Bíblia Sagrada
católica apresenta uma longa e magnífica representação da força e braveza de Macabeu, figura
central na história:
Levantou-se em lugar dele seu filho Judas, que tinha o sobrenome de
Macabeu. [...] Dilatou a glória do seu povo, revestiu-se de couraça como um
gigante, cingiu-se com as suas armas e travou combates, cobrindo todo o
acampamento com a sua espada. Tornou-se semelhante a um leão nas suas
ações, a um leãozinho que ruge sobre a presa. Perseguiu os maus, buscandoos por toda a parte, e queimou os que perturbavam o seu povo. Os seus
inimigos retiraram-se pelo temor que lhe tinham, todos os obreiros da
iniquidade se turbaram, e a sua mao conduziu prosperamente a salvação (do
povo). Exasperou muitos reis, mas alegrou Jacó, e a sua memória será
eternamente bendita. Percorreu as cidades de Judá, lançou fora delas os ímpios
e apartou a ira (de Deus) de cima de Israel. Tornou-se célebre até às
extremidades da terra, e reuniu os que estavam a ponto de perecer. (Macabeus
3: 1- 9 – grifo do autor)

Macabeu substituiu seu pai Matatias na liderança contra “o jugo dos selêucidas, os
soberanos gregos do mais vasto dos reinos surgidos após a divisão do império de Alexandre
Magno” (BÍBLIA, p. 520)2. Sua conquista para Israel resultou em uma reconhecida gratidão do
povo, que o nomeou herói e libertador. Seu nome carrega o sentido de vitória e conquistas,
guerreiro destemido que se perpetuou na memória daqueles que conheceram sua história.
Oriunda de família devotamente católica, como muitos do sertão, Macabéa traria em seu
nome a vitória de uma lutadora, guerreira que venceu a morte e vingou para a vida. Entretanto,
seu nome acabou lhe sendo por paradoxo. Um nome um tanto esquisito, pois diferente, tem sua
explicação no milagre da personagem ter conseguido sobreviver diante da precária vida no
sertão:
- Eu também acho esquisito mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa
Senhora da Boa Morte se eu vingasse, até um ano de idade eu não era chamada
porque não tinha nome, eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de
ter um nome que ninguém tem mas parece que deu certo. – Parou um instante
retomando o fôlego perdido e acrescentou desanimada e com pudor: – Pois
como o senhor vê eu vinguei... pois é... (LISPECTOR, 1998, p. 43)

Macabéa vingou para a vida, mas não se tornou um macabeu. Sua vida nada tinha de
sucesso ou conquista, ao contrário, “ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o
melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. [...] O seu viver é
ralo” (LISPECTOR, 1998, p. 23). Numa vida rala que desprende de grandes esforços.

2

Introdução ao livro de Macabeus. In: Bíblia Sagrada. Trad. da Vulgata pelo Pe. Matos Soares. 40. ed. São Paulo:
Edições Paulinas, 1984.
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Macabéa é uma jovem pacata, solitária, e de nenhum atributo singular. Migrante, é mais
uma mulher nordestina no Rio de Janeiro industrializado da década de 1970. Possui uma
dignidade profissional em uma sociedade tecnicista: é datilógrafa – mas ganhava mal e não
estava qualificada para a função, “já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário”
(LISPECTOR, 1998, p. 15).
Foi criada pela tia beata após a morte dos seus pais quando tinha 2 anos de idade, no
sertão de Alagoas. A educação deficiente de diálogos e afeto a fez ficar sempre à margem das
relações interpessoais. Mas Macabéa não se encaixa como antissocial ou antipática, “faltavalhe o jeito de se ajeitar” (ibidem, p. 24) à vida complexa do ser humano.
Mudou-se para o Rio de Janeiro com a tia e esta veio logo a falecer, deixando Macabéa
sem nenhuma referência familiar para se identificar. Com o baixo salário de sua profissão para
custear suas despesas, dividia um quarto no centro da cidade com quatro mulheres que
trabalhavam nas Lojas Americanas. “O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua
do Acre entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em
pó, não longe do cais do porto” (ibidem, p. 30).
“Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num
quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa” (ibidem, p. 14). Essa era a realidade de muitas
mulheres que, em virtude da migração aos grandes centros urbanos em busca de trabalho
assalariado, aglomeravam as cidades e, com a pouca condição financeira, restava a moradia
precária e barata.
Esse tipo de moradia era comum aos que só podiam ter acesso a áreas desvalorizadas
pelo mercado imobiliário. Com a modernidade e industrialização, “está o poder conferido pela
propriedade privada da terra que cria as atuais normas de acesso à cidade, tanto no que se refere
à moradia, como às condições de vida, expressas na contradição entre a riqueza e a pobreza”
(CARLOS, 2008, p. 33). O crescimento da economia industrial no Brasil impulsionou a
manutenção do consumo. As mudanças no consumo fizeram com que tudo se tornasse
mercadoria, inclusive o uso do solo urbano. A moradia estava atrelada ao poder aquisitivo da
pessoa, uma vez que moradia também era mercadoria. Pagava-se o preço que o mercado
financeiro determinava. Àquele que não podia pagar, restava ocupar os espaços de baixo custo
no mercado:
O relacionamento do indivíduo com a cidade repousa na hierarquia social: o
lugar onde se localiza a residência de um lado descrimina e adjetiva o
habitante e de outro delimita seus contatos e relações com os outros. Aqui a
localização ganha uma dimensão social, não se limitando a coordenadas ou
pontos de um mapa. (ibidem, p. 25)
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Macabéa vivia no espaço geográfico que lhe cabia no bolso, semelhante aos demais que
assumiam seu papel no nível de pobreza social. Ana Carlos (2008) ainda afirma que o papel
que cada indivíduo desempenha no processo de produção determina as condições de moradia.
Dependendo do lugar da produção econômica que o sujeito está inserido, seu poder aquisitivo
irá refletir na ocupação do solo urbano, na escolha de sua moradia. Aqueles que assumiam
trabalhos assalariados de prestação de serviços arcaicos diante da produtiva industrialização
moderna, como Macabéa, não tinham condições de arcar com uma moradia confortável, nos
bairros arborizados e/ou assistidos pelas gestões administrativas, restando os quartos e cortiços
para, minimizando as despesas, conseguir custear sua subsistência. “A desigualdade que pode
ser percebida ‘no olhar-se a paisagem’ é consequência dos contrastes decorrentes do processo
de produção do espaço urbano. As relações criam as formas e as funções que devem ser
cumpridas” (CARLOS, 2008, p. 24).
O lugar que se ocupa nas relações sociais reflete no lugar geográfico que se ocupa nos
grandes centros urbanos. Ermínia Maricato (1996, p. 21-22) ressalta a condição do trabalhador
operário nas grandes indústrias que, vendendo sua força de trabalho exaustivamente, ainda
assim não possuía espaço urbano regular com moradia agradável:
As cidades refletem o processo industrial baseado na intensa exploração da
força de trabalho e na exclusão social, mas o ambiente construído faz mais do
que refletir. Como parte integrante das características que assume o processo
de acumulação capitalista no Brasil, o urbano se institui como polo moderno
ao mesmo tempo em que é objeto e sujeito da reprodução ou criação de novas
formas arcaicas no seu interior, como contrapartidas de uma mesma dinâmica.
Não é somente o trabalhador do extensivo e atrasado terciário urbano informal
(e que tantos autores denominaram de "inchado" nas análises comparativas),
que habita as favelas, ocupando ilegalmente a terra e lançando mão do
expediente arcaico da autoconstrução para poder morar em algum lugar.
Nossas pesquisas mostram que até o trabalhador da indústria fordista
(automobilística) é levado frequentemente a morar em favelas, já que nem os
salários pagos pela indústria e nem as políticas públicas de habitação são
suficientes para atender as necessidades de moradias regulares, legais.

A condição de pobreza que permeia a vida dos sujeitos nas sociedades modernas implica
na sua exclusão dos direitos habitacionais. Nas décadas do Brasil recém-industrial, com o
advento do gargalo urbano e inchaço das cidades, as camadas mais pobres estavam sujeitas a
se retirarem para as favelas e condicionadas ao sistema de autoconstrução para se ter uma casa
para morar (MARICATO, 1996). E para aqueles que estavam sós na cidade (em alguns casos
por terem deixado a família no seu lugar de origem para se arriscar na metrópole, ou por não
ter família, como é o caso de Macabéa), restavam os cortiços e aluguéis de quartos para se
acomodarem e terem condições de vender sua força de trabalho.
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Essa situação interfere no modo de vida das pessoas. Em uma rotina cansativa de
serviço, de longas horas nos transportes para se chegar ao local de trabalho (muitas vezes longe
de onde moravam), acaba restando pouco tempo para se construir relacionamentos
significativos. Embora dividisse o mesmo quarto com as colegas, Macabéa não tinha interação
ou relacionamento com elas. Então restava à sua vida aquilo que lhe era concedido: ir vivendo
a rotina cíclica de experiências parcas e superficiais, como que encorpada num autômato com
botão ativado no automático.
As poucas relações e a vida automatizada de Macabéa no Rio de Janeiro não são uma
condição especificamente sua. Como ela, há inúmeras pessoas vivendo no modus autômato
automático, característico dos grandes centros urbanos. O poema de Carlos Drummond de
Andrade (2004, p. 26) desenha o perfil da cidade que configura sujeitos perdidos na multidão:
Nesta cidade do Rio,
de dois milhões de habitantes,
estou sozinho no quarto
estou sozinho na América.
Estarei mesmo sozinho?
ainda há pouco um ruído
anunciou vida ao meu lado.
certo não é vida humana,
mas é vida. E sinto a bruxa
presa na zona de luz.
De dois milhões de habitantes!
E nem precisava de tanto...
Precisava de um amigo...

No Rio de Janeiro de dois milhões de habitantes, à época, Macabéa estava só,
perambulando por uma cidade “toda feita contra ela” (LISPECTOR, 1998, p. 15). Perdida em
um sistema de interações diferente daquele em que as pessoas se notam e se percebem, porque
no centro urbano o corre-corre só permite perceber o tempo e o caminho a se chegar ao destino
do trabalho, Macabéa se torna tola, “[...] é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua.
Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham” (ibidem, p. 16).
Ao longo da narrativa de A hora da estrela, o narrador Rodrigo não a descreve como
quem tem alguma espécie de doença psíquica a ponto de, irracionalmente, rir para pessoas
desconhecidas na rua. Nesse caso, trata-se de uma tentativa extrema de interação social que
acaba frustrada. Perdida numa cidade de dois milhões de habitantes, se sente só e, por isso,
arrisca-se ao ridículo na tentativa de mudar sua condição.
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Ana Carlos (2008, p. 19-20) fala de como as interações sociais são concebidas nos
grandes centros urbanos, onde o interesse econômico na luta pela sobrevivência impede as
pessoas de se notarem ou de se darem o tempo para isso:
As multidões cruzam-se como se as pessoas não tivessem nada em comum,
como se nada tivessem a fazer em conjunto, enquanto que a única convenção
entre elas é o tácito acordo de que cada qual segue seu lado no passeio a fim
de que as duas correntes da multidão não se atravessem uma à outra, criando
um obstáculo recíproco. “Mas para além disso, ninguém se lembra de
conceder ao outro um olhar que seja”. Essa indiferença brutal, esse
isoladamente insensível de cada indivíduo no seio de seus interesses
particulares, são tanto mais repugnantes e ofensivos quanto maior é o número
de indivíduos confinados num espaço reduzido “...esse mundo dos átomos é
aqui levado ao extremo”. O centro da metrópole, o centro dos negócios,
produz diariamente um grande “vai e vem” de pessoas apressadas. Multidão
amorfa.

É a consequência da modernidade, “multidão amorfa”, “líquida”, pois “os fluidos não
se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la; assim,
para eles, o que conta é o tempo. [...] Para os líquidos, [...] o tempo é que importa” (BAUMAN,
2001, p. 8). Deformada de sua identidade individual quando se torna em grande massa, que
corre para as indústrias e seus empregos, sem se darem conta da vida que passa, das relações
que passam, dos desejos que passam, de si mesmo que passa. O olhar perdido no tempo e no
caminho ao trabalho. Ninguém vê Macabéa, porque “o tempo ‘urge’ e a Sapucaí é grande” 3.
Longo é o caminho a percorrer na corrida pelo sucesso, na corrida pela sobrevivência nessa
selva chamada cidade, nesse turbilhão chamado era moderna.
As relações sociais se tornam “líquidas” em uma sociedade cujo interesse maior está em
atingir um status que lhe traga orgulho frente aos demais e, para isso, deve-se se enquadrar
como consumidor de produtos de alto valor social; com elevado custo que exige horas de
trabalho. Enquanto os objetivos estão focados nos bens materiais, as relações sociais são
deixadas de lado, negligenciadas, porque, apesar de uma interação intensificada pela
modernidade, o que ocorre é uma desinteração, o afastamento interpessoal, mesmo com a
proximidade da era globalizada. Ao definir a modernidade, Marshal Berman (1990, p. 15)
afirma que:
Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder,
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor
– mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos,
tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as
3

Frase usada pelo personagem Giovanni Improtta, criado por Aguinaldo Silva e representado pelo ator José Wilker
na novela Senhora do Destino (2004). O autor brinca com a frase e, invés de dizer “urge”, faz um trocadilho
ortográfico e fonético e fala “ruge”, dando um tom cômico ao personagem.
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fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e
ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie
humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade:
ela nos despeja a todo num turbilhão de permanente desintegração e
mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno
é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo o que é sólido
desmancha no ar” (p. 15 – grifo nosso)

Na era moderna, “as relações são fragmentadas, o modo de vida dilui os contatos. A
falta de um amigo é um fato, a comunicação com o outro aparece como uma necessidade, ao
mesmo tempo que como uma dificuldade intransponível” (CARLOS, 2008, p. 15).
Essa barreira intransponível percorreu a vida de Macabéa, que ao longo da narrativa se
apresenta com pouca rede de contatos, “composto pela tia, Glória, o Seu Raimundo e Olímpico
– e de muito longe as moças com as quais repartia o quarto” (LISPECTOR, 1998, p. 65). Em
uma cidade de mais de dois milhões de pessoas, restava-lhe poucos. E esses poucos ainda
estavam imbricados em um relacionamento de significados difusos.
A passagem pela infância de Macabéa se deu através da tia beata, sua única referência
familiar, pois “com dois anos de idade lhe haviam morrido os pais de febres ruins do sertão de
Alagoas” (ibidem, p. 28). A lembrança que tinha era a tia “lhe dando cascudos no alto da
cabeça”. Sem relação explícita de afeto, coube à tia dar-lhe uma educação moralizante e
recriminatória, pois “considerava de dever seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma
dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando homem”. “Do
contato com a tia ficara-lhe a cabeça baixa” (ibidem, p. 29).
A forma pela qual o adulto tende a educar a criança está diretamente relacionada com
sua maneira de ver o mundo, com sua compreensão das minúcias que compõem o viver
humano: percepções e sensações construídas a partir das experiências vivenciadas e
particularmente decifradas em códigos emocionais subjetivos.
Henri Wallon (2007, p. 11), ao tratar sobre “a evolução psicológica da criança”, mostra
o quanto o egocentrismo, característica imanente humana, ressoa no educar o outro, no modo
como se conduz as orientações para o modo de vida do outro:
O egocentrismo do adulto pode enfim se manifestar por sua convicção de que
toda evolução mental tem por fim inelutável seus próprios modos de sentir e
de pensar, os de seu meio e de sua época. Por outro lado, caso aconteça de ele
reconhecer que os modos da criança são especificamente diferentes dos seus,
não lhe resta outra alternativa senão considera-los uma aberração.

Independentemente das características e competências individuais do outro, o juízo de
valor emana do que o adulto julga importante e relevante, cabendo à criança a situação de
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receptora da tradição que seu responsável repassa no ato educacional. A criança desempenha
as atividades para desenvolver as habilidades que o seu responsável compreender necessárias
para a sua formação. O alento, carinho, demonstração de afeto, oportunidades de
desenvolvimento cognitivo e sensorial são quesitos que precisam da atenção do educador, se
atentando para uma pedagogia autônoma do sujeito, que tem enfoque na valorização das
singularidades subjetivas e no preparo de terreno fecundo para o desenvolvimento pleno de
todas as suas habilidades: sociais, cognitivas e emocionais. Entretanto, o adulto é quem
determinará a forma pela qual a criança vivenciará tais questões.
As teorias da psicologia traçam uma relação tênue entre afetividade e desenvolvimento
da criança, tanto para as questões cognitivas quanto sociais. Paula Inez C. Gomide (et al, 2005),
em seu trabalho intitulado “Correlação entre práticas educativas, depressão, estresse e
habilidades sociais”, afirma que há estratégias educativas que compõem o estilo parental como
propulsores que podem influir para o desenvolvimento de comportamentos antissociais ou prósociais. Lista abuso físico, punição inconsistente, disciplina relaxada, monitoria negativa e
negligência como sendo as práticas educativas negativas, que levariam a criança a
comportamentos apáticos, medrosos, desinteressados e antissociais.
Dentre as atitudes que caracterizam a negligência parental, inclui-se “interação familiar
sem afeto, sem amor” que pode “desencadear sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e
eventual hostilidade e agressão em relacionamentos sociais” (GOMIDE et al, 2005, p. 170).
Macabéa não é hostil, nem agressiva, “ela é doce e obediente” (LISPECTOR, 1998, p. 26), mas
é insegura e vulnerável, “pois era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no
que não existia também” (ibidem, p. 34). Facilmente influenciada não por somente falta de
instrução, mas por parca interação que lhe impediu de se atentar para as mínimas percepções
que as relações sociais despertam, seja através de ir conhecendo os mais variados tipos de
personalidade, seja a partir das trocas de experiências e conhecimentos que tais interações
proporcionam. Como reflexo de sua educação, restou-lhe a cabeça baixa de subserviência e
insegurança diante do mundo complexo que a cerca.
Na apresentação dos resultados da análise sobre o impacto do estilo parental na
formação das crianças, Gomide (2005, p. 173-174) afirma que, das famílias com Índice de
Estilo Parental (IEP) negativo (aqueles praticam abuso físico, punição inconsistente, disciplina
relaxada, monitoria negativa e negligência como sendo as ações educativas), “62,5%
apresentaram escores indicativos de depressão. Quanto aos escores indicativos de estresse,
todos os membros das famílias com IEP negativo apresentaram sintomas de estresse” e que,
quanto às habilidades de expressão de afeto, “as famílias com IEP negativo apresentam média
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significativamente inferior às famílias com IEP positivo”, onde “62,5% apresentaram repertório
insuficiente em habilidades sociais”. Considerando habilidades sociais como:
A capacidade humana de conviver socialmente e as estratégias utilizadas na
relação com o outro são denominadas desempenho social; no entanto, a
habilidade social é o conjunto dos desempenhos apresentados pelo indivíduo
diante das demandas de uma situação interpessoal. Em contrapartida, os
déficits de habilidades sociais estão associados a dificuldades e conflitos nas
relações interpessoais e a uma variedade de alterações psicológicas, tais como
problemas conjugais, isolamento, desajustamento escolar, delinquência,
suicídio, além de síndromes clínicas como a depressão e a esquizofrenia (Del
Prette & Del Prette, 1999, 2001). (GOMIDE et al, 2005, p. 171)

Nesse sentido, Macabéa torna-se um retrato da situação de milhares de crianças que,
alheia às suas aptidões individuais, tiveram uma educação deficiente para a constituição de suas
habilidades sociais, tornando-as despercebidas para as complexidades e vicissitudes em torno
dos relacionamentos interpessoais e da própria vida, esta constituída pela rede de interações
configuradas ao longo dos anos.
Nota-se que, como Macabéa, a constituição do sujeito vem sendo delineada desde a
tenra idade, onde o indivíduo torna-se a metáfora da colcha de retalhos: costurada pano por
pano, pedaço por pedaço, ora sob costuras, ora sob descosturas, fazendo-se, desfazendo-se e
refazendo-se, crescendo com mais retalhos à medida que perdura.
Outra relação trágica que Macabéa apresenta de sua triste infância está relacionada com
a brincadeira, que a tia lhe impediu de participar: “Às vezes lembrava-se de uma assustadora
canção desafinada de meninas brincando de roda de mãos dadas – ela só ouvia sem participar
porque a tia a queria para varrer o chão” (LISPECTOR, 1998, p. 33). Mais uma vez vê sua
formação pessoal e desenvolvimento social serem traçados de forma precária e fragmentada,
sem estímulos propulsores para o crescimento de sua autonomia enquanto sujeito consciente de
si e para si.
As brincadeiras, na infância, também são elementos que a psicologia defende como
importantes para a formação do sujeito. “Entre os traços psicofisiológicos que indicam cada
etapa de seu desenvolvimento, está o tipo de atividade a que a criança se dedica, e essa
atividade, por sua vez, se torna um fator de sua evolução mental” (WALLON, 2007, p. 45). As
brincadeiras são atividades lúdicas que colaboram para o desenvolvimento motor e psíquico
para futuras atividades que a criança desempenhará. “As brincadeiras seriam a prefiguração e a
aprendizagem das atividades que vão se impor mais tarde” (ibidem, p. 62).
A partir das brincadeiras a criança tem acesso a aprendizagens múltiplas de maneira
livre e voluntária, sem uma monitoria negativa que lhe imputa regras e limitações
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desnecessárias; é através das brincadeiras que as crianças aprendem a resolver os conflitos de
relações e a desenvolver atividades que lhe são de agrado. A seleção de brinquedos e jogos
implica em uma amostra de futuras seleções que farão na idade madura: se atentando para
aquilo que lhe agrade e para as regras do jogo. Cada tipo de brincadeira percorre a uma fase da
criança. As brincadeiras mudam na medida em que a criança se desenvolve. Esse é o processo
ideal para o desenvolvimento do ser humano.
Entretanto, Macabéa não teve brincadeiras em sua infância. “[...] Pálida e mortal a moça
era hoje o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca” (LISPECTOR,
1998, p. 33). As teorias do desenvolvimento da criança, tanto da psicologia quanto da educação,
retratam o quanto a atividade lúdica está relacionada com o desenvolvimento de habilidades
múltiplas, desde a criatividade, aspectos cognitivos, quanto ao relacionamento interpessoal.
Sem essa atividade significativa no desenvolvimento de habilidades sociais, vê-se a
configuração de um sujeito apático e “incompetente para a vida”. Em Macabéa “faltava-lhe o
jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si
em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de
mim” (ibidem, p. 24).
O oco no interior de Macabéa revela uma parca existência sem experiências e emoções.
Ir vivendo apenas aquilo que lhe é ofertado, seguindo as orientações de segurança e restrições
que a tia lhe havia imbricado. Sua tia se enquadra no perfil do pedagogo descrito por Walter
Benjamin (2002, p. 22), “cuja amargura não nos proporciona nem sequer os curtos anos de
‘juventude’; sisudos e cruéis querem nos empurrar desde já para a escravidão da vida, [...] anos
de compromisso, pobreza de ideias, lassidão”. É condicionar à criança uma vida de “pequeno
adulto”, antecipando-lhe as responsabilidades e obrigações que, talvez, a vida lhe trará em seu
futuro, e tirando-lhe as benevolências da infância e da juventude.
A prática educativa da tia ressoa a prática da pedagogia do oprimido que Paulo Freire
(1985) delineia em seu livro. A tia, oprimida pelo sistema de injustiças sociais, acomete sobre
Macabéa a pedagogia opressora com que foi educada, mantendo o ciclo de sujeição do
indivíduo perante o mundo, refletindo em suas relações e ações ao longo da vida.
O relacionamento com seu chefe, Seu Raimundo, estava limitado ao contato profissional
que lhe era atribuído. Ao longo do romance, só há uma passagem que indica a característica
desse contato que nos permite avaliar o comportamento de Macabéa no mundo do trabalho:
Nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe da firma de
representante de roldanas avisou-lhe com brutalidade [...] que só ia manter no
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emprego Glória. [...] Quanto à moça, achou que se deve por respeito responder
alguma coisa e falou cerimoniosa a seu escondidamente amado chefe:
- Me desculpe o aborrecimento.
O senhor Raimundo Silveira – que a essa altura já lhe havia virado as costas
– voltou-se um pouco surpreendido com a inesperada delicadeza e alguma
coisa na cara quase sorridente da datilógrafa o fez dizer com menos grosseria
na voz, embora a contragosto:
- Bem, a despedida pode não ser para já, é capaz até de demorar um pouco.
(LISPECTOR, 1998, p. 24-25)

Macabéa vive inversa a corrente moderna de lutar pela própria pele. Ela e demais outros
perdidos nos grandes centros urbanos “[...] não notam sequer que são facilmente substituíveis
e que tanto existiriam como não existiriam” (LISPECTOR, 1998, p. 14), “nem se dava conta
de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável” (ibidem, p. 29). Ser
dispensável é a característica da sociedade líquido-moderna que Zygmunt Bauman (2007, p.
10) descreve: “a vida [...] é uma versão perniciosa da dança das cadeiras, jogada para valer. O
verdadeiro prêmio nessa competição é a garantia (temporária) de ser excluído das fileiras dos
destruídos e evitar ser jogado no lixo”.
Sem se dar conta desse jogo, Macabéa responde cerimoniosamente, sem arguir a seu
favor, mostrando não apenas a subserviência diante do outro, mas sua incompreensão do mundo
que a cerca. Nesse caso, não se trata apenas de, voluntariamente, viver alheio ao sistema; tratase da não compreensão das regras do jogo, ou da falta de percepção de sequer estar inserida no
jogo.
O jogo que transita na era moderna não é a brincadeira da infância que desenvolve
habilidades cognitivas e emocionais na criança. Trata-se de jogo de sobrevivência “do mais
forte”, do evolucionismo social em que se prega a vitória do mais apto. Ser “jogado no lixo”,
deixado de “escanteio”, ser substituído é o pavor daquele que tem consciência dessa bagunçada
era, onde os valores estimados estão no Ter, em detrimento do Ser.
Dentre os poucos relacionamentos que contraiu, Glória é a que melhor se encaixaria no
papel de “amiga”, entretanto, como todas as demais relações, esta era opaca e vazia de
significados pessoais. Glória era “colega de Macabéa” (LISPECTOR, 1998, p. 59), trabalhava
com ela na firma de representante de roldanas, e seu contato restringia a hora de trabalho. Só
mais tarde, no final da narrativa, vê-se Glória se sensibilizar com a situação de Macabéa; isso
após ter lhe roubado o namorado.
[Glória] Ela era muito satisfatona: tinha tudo o que seu pouco anseio lhe dava.
E havia nela um desafio que se resumia em “ninguém manda em mim”. Mas
lá um dia pôs-se a olhar e a olhar e a olhar Macabéa. De repente não aguentou
e com um sotaque levemente português disse:
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- Oh mulher, não tens cara?
- Tenho sim. É porque sou achatada de nariz, sou alagoana.
- Diga-me uma coisa: você pensa no teu futuro?
A pergunta ficou por isso mesmo, pois a outra não soube o que responder.
(LISPECTOR, 1998, p. 65)

Incomodada com a apatia da nordestina diante do turbilhão de emoções que lhe
sucedera, Glória não compreendia a impessoalidade com a qual Macabéa lidava com a própria
vida. Após o término do namoro com Olímpico (pois fora trocada por Glória), Macabéa
“procurou continuar como se nada tivesse perdido. (Ela não sentiu desespero etc. etc.)” (ibidem,
p. 61).
“Vida que segue” é o ditado moderno que condiciona as pessoas a continuarem sua
rotina sem se ater às emoções e aos contratempos que a vida possa causar. As conquistas, as
perdas e os relacionamentos são experimentados superficialmente, sem ocupar espaço
demasiado dentro das emoções do homem moderno. É que na modernidade, essas ocupações
tornam-se perda de tempo. “Também que é que ela podia fazer? [...] E mesmo tristeza também
era coisa de rico, era para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo”
(ibidem, p. 61). Diante desse sufocamento das emoções, criam-se seres desumanizados,
esquecidos dos sentimentos nobres cabíveis e suscetíveis à natureza humana.
A atitude de Glória não foi de compaixão ou culpa por ter conquistado o namorado da
colega, mas de incômodo diante da reação inesperada de Macabéa: característica do ser
moderno que não se apega aos sentimentos ou aversão à era moderna que impulsiona o sujeito
à competição?
O paradoxo moderno incute no sujeito atitudes controversas: ora desatencioso com os
tons delicados que pintam a vida, ora competitivo e feroz para conquistar as coisas que deseja.
É que as conquistas também são características do homem moderno, mas trata-se de conquista
que o destaque dentre os demais, que lhe dê status, que lhe atribua um ser melhor e mais
prestigioso que o outro. A perda na era moderna é vista como fator desencadeante de
desequilíbrios emocionais, que pode levar à ansiedade e a outros transtornos psíquicos.
Entretanto, Macabéa não é moderna, ela vive em paralelo a este mundo de contínua
disputa. Mas ela também não é profunda, e nem interessada, ela apenas vive sem desgastar-se.
“Depois tudo passou e Macabéa continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. Como
eu disse, ela não tinha anjo da guarda. Mas se arranjava como podia. Quanto ao mais, ela era
quase impessoal” (LISPECTOR, 1998, p. 62).
E a relação com Glória acaba se encaixando no “limbo impessoal” que é a sua vida. Se
Macabéa não tinha amigos, tampouco tinha inimigos. Anthony Giddens (1991, p. 121),
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delineando sobre a modernidade e as características das relações sociais nesse tempo, afirma
que:
O oposto de “amigo” já não é mais “inimigo”, nem mesmo “estranho”; ao
invés disto é “conhecido”, “colega”, ou “alguém que não conheço”.
Acompanhando esta transição, a honra é substituída pela lealdade que não tem
outro apoio a não ser o afeto pessoal, e a sinceridade é substituída pelo que
podemos chamar de autenticidade: a exigência de que o outro seja aberto e
bem-intencionado. Um amigo não é alguém que sempre fala a verdade, mas
alguém que protege o bem-estar emocional do outro.

Nem mesmo tomando como conceito uma assertiva objetiva e caracterizada pela
linguagem acadêmica (que foge dos sentimentalismos e das emoções que a poesia poderia
exprimir melhor), consegue-se enquadrar alguma relação de amizade com Macabéa. Como
visto, o máximo que Glória se caracteriza é como colega. É que a construção de uma amizade
genuína perpassa pela construção da confiança entre os envolvidos. Giddens (1991, p. 123)
refere-se à confiança na modernidade nos seguintes termos:
A confiança em pessoas não é enfocada por conexões personalizadas no
interior da comunidade local e das redes de parentesco. A confiança pessoal
torna-se um projeto, a ser “trabalhado” pelas partes envolvidas, e requer a
abertura do indivíduo para o outro. Onde ela não pode ser controlada por
códigos normativos fixos, a confiança tem que ser ganha, e o meio de fazê-lo
consiste em abertura e cordialidade demonstráveis. (grifo do autor)

Se não há consciente e comprometida participação de ambas as partes, a confiança é
ineficiente e não progride no relacionamento. Ter uma relação amorosa com o parceiro daquela
que se diz colega não parece ter a lealdade que uma amizade precisa para ser construída,
tampouco demonstra confiabilidade. Nesse sentido, não se vê entre Macabéa e Glória a
cumplicidade de uma amizade e nem a evidência de uma confiança mútua, pois, enquanto por
um lado havia em Glória “um desafio que se resumia em ‘ninguém manda em mim’”, por outro
havia a desfigura de uma mulher imparcial diante dos próprios desejos e anseios em Macabéa.
Mas a desamizade entre Glória e Macabéa não se dá apenas por causa de Olímpico. É
que Macabéa tinha a natureza difícil para a socialização. Apática, “extremamente muda”
(LISPECTOR, 1998, p. 29), “ela era de leve como uma idiota, só que não o era” (ibidem, p.
26), não pensava no futuro, não se indagava, pensava absolutamente sobre nada, “vagamente
pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser” (ibidem, p. 34). Um
ser movido pelo que a rotina lhe incube, um mero acontecido. Um viver ralo, sem significações.
Fruto da infância mal vivida, fruto de poucas interações sociais, fruto de um viver de atitudes
repetitivas e obrigatórias para, apenas, continuar vivo.
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Outro grande personagem que transita pela vida de Macabéa é Olímpico de Jesus, mais
um nordestino na cidade grande. “Dormia de graça numa guarita em obras de demolição por
camaradagem do vigia” (LISPECTOR, 1998, p. 45), assim economizava um dinheiro. Diferente
de Macabéa, “ele não era inocente coisa alguma, apesar de ser uma vítima geral do mundo”
(ibidem, p. 47), sabia se ajeitar e “pelo menos roubava sempre que podia e até do vigia das
obras onde era sua dormida. Ter matado e roubar fazia com que ele não fosse um simples
acontecido qualquer, dava-lhe uma categoria, faziam dele um homem com honra já lavada”
(ibidem, p. 58). Lutava por suas aspirações e não se permitia deixar ser levado pelos outros,
“fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de tratar as pessoas para se aproveitar
delas e lhe ensinara como pegar mulher” (ibidem, p. 44). Sua criação lhe proveu meios para, do
seu modo, tornar-se um sobrevivente.
Conheceu Macabéa em uma tarde chuvosa de maio. “O rapaz e ela se olharam por entre
a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam.
[...] E a moça, bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiaba com queijo” (ibidem,
p. 43). Ela “nunca esqueceria que no primeiro encontro ele a chamara de “senhorinha”, ele
fizera dela um alguém” (ibidem, p. 54).
Lawrence Stone (1977, p. 282 apud GIDDENS, 1991, p. 124) conceitua amor como:
A noção de que há apenas uma pessoa no mundo com a qual pode-se unir em
todos os níveis; a personalidade dessa pessoa é tão idealizada que as falhas e
tolices da natureza humana desaparecem de vista; o amor é como um
relâmpago e atinge à primeira vista: o amor é coisa mais importante no mundo,
em relação a qual todas as outras considerações, particularmente as materiais,
devem ser sacrificadas; e por último, entregar as rédeas a emoções pessoais é
admirável, não importa o qual exagerada e absurda a conduta resultante possa
parecer aos outros.

Macabéa amava Olímpico e tinha nele a esperança de um casamento feliz e com filhos.
Não via a personalidade forte e errante do namorado, pois estava atenta apenas à sua companhia
e em tornar-se sua esposa. Estava disposta a qualquer esforço para não decepcionar o amado, a
ponto de, por exemplo, não dizer que se mijou de medo quando estava no zoológico
(LISPECTOR, 1998, p. 55) ou quando, na mesma ocasião, compreendeu, de modo
subserviente, que não merecia que ele lhe pagasse nada porque havia se urinado.
“As poucas conversas entre os namorados versavam sobre farinha, carne de sol, carneseca, rapadura, melado” (ibidem, p. 47), e o relacionamento foi construído por conversas parcas
sem grandes acontecimentos. É que “os dois não sabiam inventar acontecimentos. Sentavamse no que é de graça: banco de praça pública. E ali acomodados, nada os distinguia do resto do
nada” (ibidem, p. 47-48).
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Ele: - Pois é.
Ela: - Pois é o quê?
Ele: - Eu só disse pois é!
Ela: - Mas “pois é” o quê?
Ele: - Melhor mudar de conversa porque você não me entende.
Ela: - Entender o quê?
Ele: - Santa Virgem, Macabéa, vamos mudar de assunto e já!
Ela: - Falar então de quê?
Ele: - Por exemplo, de você.
Ela: - Eu?!
Ele: - Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente.
Ela: - Desculpe mas não acho que sou muito gente.
Ele: - Mas todo mundo é gente, Meu Deus!
Ela: - É que não me habituei.
Ele: - Não se habituou com quê?
Ela: - Ah, não sei explicar.
Ele: - E então?
Ela: - Então o quê?
Ele: - Olhe, eu vou embora porque você é impossível!
Ela: - É que só sei ser impossível, não sei mais nada. Que é que eu faço para
conseguir ser possível?
Ele: - Pare de falar porque você só diz besteira! Diga o que é do teu agrado.
Ela: - Acho que não sei dizer.
Ele: - Não sabe o quê?
Ela: - Hein?
Ele: - Olhe, até estou suspirando de agonia. Vamos não falar em nada, está
bem?
Ela: - Sim, está bem, como você quiser.
Ele: - É você não tem solução. Quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei
eu. No sertão da Paraíba não há quem não saiba quem é Olímpico. E um dia o
mundo todo vai saber de mim.
(LISPECTOR, 1998, p. 48/49)

A exemplo do fato, esse trecho mostra a tentativa de diálogo entre os enamorados,
evidenciando o entrave existente em Macabéa para lidar com simples conversas de
relacionamentos interpessoais. Do mesmo modo que foi com a tia, com Glória e com Seu
Raimundo, com Olímpico Macabéa trava as conversas com dizeres desconexos ou com o
silêncio. Interações parcas, vivências isoladas e vazias, restringindo-se ao pouco que sabe sem
condições para ampliar-se.
Olímpico não correspondia ao sentimento de amor da nordestina, “na verdade não
mostrava satisfação nenhuma em namorar Macabéa [...]. Olímpico talvez visse que Macabéa
não tinha força de raça, era subproduto” (ibidem, p. 59). E se apercebeu disso quando viu Glória,
a colega de Macabéa:
Mas quando ele viu Glória, colega da Macabéa, sentiu logo que ela tinha
classe. Glória possuía no sangue um bom vinho português e também era
amaneirada no bamboleio do caminhar por causa do sangue africano
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escondido. Apesar de branca, tinha em si a força da mulatice. Oxigenava em
amarelo-ovo os cabelos crespos cujas raízes estavam sempre pretas. Mas
mesmo oxigenada ela era loura, o que significava um degrau a mais para
Olímpico. Além de ter uma grande vantagem que nordestino não podia
desprezar. É que Glória lhe dissera, quando lhe fora apresentada por Macabéa:
“sou carioca da gema!” [...] O fato de ser carioca tornava-a pertencente ao
ambicionado clã do sul do país. (ibidem, p. 59)

O interesse em Glória, além das aparências físicas atraentes a seu gosto, encaixa no que
Erich Fromm (1987) define como modo “Ter” de viver a vida. Representa o modo de viver
moderno na sociedade industrializada, onde tudo vira mercadoria e sujeito a um juízo de valor
de mercado. Nesse caso, o interesse para um relacionamento não se restringe ao caráter da
pessoa ou de sua pura personalidade, mas do “consumo simbólico” que o(a) parceiro(a)
proporcionaria; prende-se aquilo que o dado relacionamento com a determinada pessoa poderá
lhe ofertar, lhe beneficiar.
Olímpico de Jesus, ao preferir Glória a Macabéa, ativou um sistema de privilégio do Ter
sobre o Ser, em que o desfrute simbólico fortaleceu o surgimento de um pseudo-sentimento
conjugal. Para Olímpico, Glória simboliza status, um canal para se inserir na sociedade carioca,
na elite sulista do país. No empuxo da sociedade capitalista, o relacionamento com o outro torna
um relacionamento de posse, em que a pessoa se torna um meio, e não um fim.
Nesse cenário relacional, Macabéa não tem o que oferecer; não tem posses e não
pertence a uma classe social de prestígio. Sem formosura alguma, torna-se apenas um ser
esquecido pelo sistema de troca da sociedade, pois só tem a si mesma – sem atributos e grandes
qualidades – e mais nada a oferecer.
O homem é um ser inteligente e capaz de transformar o mundo a seu redor. Apesar desse
quadro egoísta e individualista da era moderna, o homem, a partir de suas relações sociais, pode
superar esse ritual. Entretanto, é preciso plena consciência do que lhe cerca para antever suas
ações e não deixar ser levado pelo fluxo contínuo moderno de consumismo e relações
fragmentadas. Romper com esse empuxo não é tarefa fácil, pois requer um anseio pessoal e
compartilhado por outro ser. Macabéa não experimentou isso. Apesar de viver alheia –
conscientemente ou não – a esse fluxo moderno, não encontrou em suas relações alguém que
compartilhasse de sua disposição em viver a vida. Aliás, Macabéa teve poucas opções para
encontrar alguém que se enquadrasse no seu perfil. E isso implicou ainda mais no seu
isolamento. Com poucas opções para interagir, e com nenhuma interação que correspondesse
ou compreendesse o seu modo de vida e suas limitações, Macabéa, cada vez mais, engolia-se a
si mesma, vivendo exclusivamente para si, tornando-se reflexo do ser moderno: inconsciente
da vida.
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Macabéa, ao mesmo tempo em que é incompetente para esse mundo, pois não
compreende/vivencia os códigos que o formam, ela também é supra a ele. Ela consegue superálo e viver alheia ao turbilhão desengonçado que forma a rotina moderna. É como se ela fosse,
para além de sobrevivente, um ser elevado que conseguiria, apesar de viver no mundo, resvalarse dele. Ela não corresponde àquilo que se espera dela, não dança conforme a música, não age
de acordo com o sistema, mas ao mesmo tempo não é contra ele. Não é contra porque não dá
conta nem mesmo que existe um sistema conduzido por regras criadas socialmente. “Já que a
vida é assim, o jeito é ser”. Mas ser o que? Nem ela sabe, apenas é. É um ícone na área de
trabalho que não leva a nenhum programa. É um fantasma. À vista, é um vazio, oco, cavo. Mas
não pode ser só isso. Macabéa é vida. É um ser. É uma pessoa. Desligada, desconectada,
desvirtuada, mas com algum conteúdo que somente ela consegue perceber. E ao perceber-se a
si mesma como um ser, vive. Diferente daquilo que compreendemos como vida, mas vive, à
sua maneira, nas suas limitações.
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2 MACABÉA NOS MEANDROS DA LINGUAGEM
A verdade é sempre um contato interior e inexplicável.
(LISPECTOR, 1988, p. 11)

A hora da estrela, de Clarice Lispector, trata-se de uma narrativa que incomoda; “é que
esta é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima e constante dor de dentes”
(LISPECTOR, 1998, p. 24), que suscita no leitor a repulsa da possibilidade da existência de
Macabéas no cotidiano. Mas elas existem, e a literatura, mais uma vez, assume o papel de “[...]
tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo” (ibidem, p. 19). É que moças como a
nordestina não são facilmente captáveis no desenrolar da vida, pois são apenas mais um na
multidão. Não temos tempo para olhá-las.
Enquanto andamos despercebidos no corre-corre da virada da esquina, as Macabéas
lutam pela sobrevivência, como qualquer outra pessoa, mas de forma penalizada, pois, na
largada da corrida, elas se encontram há alguns passos atrás dos demais competidores. Não
apenas pela pobreza financeira e/ou cultural, mas porque lhes faltam informações no código
fonte que lhes qualificam para a vida.
A partir de uma analogia do conceito da área de tecnologia da informação, pode-se
afirmar que Código fonte diz respeito às matrizes geradoras do comportamento humano, das
reações diante dos estímulos, da capacidade de resolver conflitos operacionais e emocionais, de
formar e transformar o ambiente de acordo com sua necessidade, de agir conscientemente frente
a uma demanda, de conhecer sua capacidade e limitação e, mediante isto, aceitar ou rejeitar
propostas e proposições. O código fonte é construído na educação formadora do indivíduo, seja
a partir de instituições sociais (escola, família, igreja, etc.), seja através de relacionamentos e
vivências experimentadas.
Robert W. Sebesta (2011, p. 20), tratando sobre conceitos de linguagens de
programação, afirma que:
Acredita-se que a profundidade com a qual as pessoas podem pensar é
influenciada pelo poder de expressividade da linguagem que elas usam para
comunicar seus pensamentos. As pessoas que têm apenas um fraco
entendimento da linguagem natural são limitadas na complexidade de seus
pensamentos, particularmente na profundidade de abstração. Em outras
palavras, é difícil para essas pessoas criar conceitos de estruturas que elas não
podem descrever verbalmente ou expressar na escrita.

A linguagem computacional semelha-se à linguagem social: é a matéria-base para as
configurações e estruturação dos sistemas, computacionais e sociais. Se essa linguagem não é
conduzida apropriadamente pelo programador, supõe-se a construção de um programa
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superficial, limitado e, talvez, ineficiente. Do mesmo modo, o sujeito que não compreende e
não se apropria da linguagem que o circunda, igualmente se apresentará como o programa:
superficial, limitado e, talvez, ineficiente.
Mas o que é linguagem? A linguagem é toda expressão, instrumento ou código utilizado
para comunicação. Não são apenas as línguas formais que constituem a linguagem, mas também
as expressões corporais e os signos convencionais de uma determinada sociedade. Para Lúcia
Santaella (2004, p. 11) “quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama
incrivelmente intricada de formas sociais de comunicação e de significação”. No dicionário da
comunicação, organizado por Ciro Marcondes Filho (2009, p. 228), um dos conceitos aparece
como:
Sistema estruturado de signos usados para a expressão de ideias ou
sentimentos. Sistema de sons, gestos ou escritas capaz de materializar um
pensamento pelo domínio de um repertório. A linguagem indica coisas,
expressa valores e possibilita a comunicação. É um elemento estruturador da
relação do homem com a realidade.

Como elemento estruturador, a linguagem cria uma estrutura de significados e valores
que são veiculados pelas relações humanas. Cada período histórico e cada contexto social
carrega uma configuração construída a partir dos códigos de linguagem. “Para alguns filósofos,
a linguagem estrutura nossa compreensão do mundo de tal forma que a própria realidade
poderia ser vista como um efeito da linguagem” (MARCONDES FILHO, 2009, p. 228).
Para além do mundo físico e concreto, o ser humano constrói uma realidade codificada
que lhe permite a apropriação de sentido em diversas áreas, a partir da formulação de conceitos,
por exemplo, de saúde, de felicidade, de beleza, de arte, etc. o mundo se torna inteligível para
o homem.
As diferentes formas de conhecimento (igreja, família, crença, escola, ciência, arte, etc.)
são, para Pierre Bourdieu (2009, p. 8), sistemas simbólicos, “instrumentos de [...] construção
do mundo dos objetos”. Sobre símbolo, Charles S. Peirce (2003, p. 71, 76) diz que “está ligado
a seu objeto por uma convenção de que deve ser assim entendido”, seu “caráter representativo
consiste exatamente em ser uma regra que determinará seu Interpretante”. Nesse sentido, o
símbolo consiste numa relação convencional entre o signo (código) e o seu significado, pois
“extrai seu poder de representação porque é portador de uma lei que, por convenção ou pacto
coletivo, determina que aquele signo represente seu objeto” (SANTAELLA, 2004, p. 67). Essa
convenção do significado de um signo que o transforma em símbolo se dá a partir das relações
sociais. O signo tem um valor simbólico porque é construído socialmente, e não dado em seu
estado natural ou transcendental. É por esse viés que a linguagem constrói a realidade, a partir
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da convenção simbólica de atribuição de significados aos signos, atuando como sustentadora
da estrutura social na qual o sujeito está inserido.
Lúcia Santaella (2004, p. 10) diz que
O nosso estar-no-mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por
uma rede intricada e plural de linguagem. [...] Somos uma espécie animal tão
complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem
como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem.

O ser humano, em sua vida social, está inserido em uma rede complexa de signos e
representações simbólicas que precisam ser apreendidos em seus significados para se tornarem
acessíveis à compreensão. Essa apreensão do significado parte da competência “em saber
construir sentido [...], recorrendo aos saberes de conhecimento e de crença que circulam na
sociedade” (CHAURAUDEAU, 2008, p. 7).
É por meio das trocas sociais que o sujeito produz e compreende sentidos, construindo
leituras de sua própria realidade. É por meio da linguagem, portanto, que o homem adquire a
consciência da própria existência, tornando-se capaz de saber que sabe e, portanto, de agir sobre
o meio, interagindo ativamente, intervindo e transformando-o de acordo com suas necessidades,
ampliando, assim, sua atuação no mundo.
Patrick Chauraudeau (2008, p. 7), no prefácio da sua obra “Linguagem e discurso”,
afirma que
É a linguagem que permite ao homem pensar e agir. [...] É também a
linguagem que permite ao homem viver em sociedade. Sem a linguagem ele
não saberia como entrar em contato com os outros, como estabelecer vínculos
psicológicos e sociais com esse outro.

A linguagem está imbricada na compreensão de toda estrutura significativa que sustenta
a organização social, bem como garante a comunicação e troca de experiência entre os sujeitos
que, na medida em que interagem entre si, desde a mais tenra idade, interagem com a rede de
significados construtora de uma realidade simbólica. É por meio das interações, com o meio e
com o outro, que o sujeito constitui sua leitura de mundo, suas verdades e valores, e,
proporcionalmente, constitui a si mesmo.
Macabéa foi prejudicada desde sua infância na construção de seus significados, de suas
experiências com a vida. É que suas relações foram parcas, resumindo-se a atender à tia beata.
As interações com os colegas foram interrompidas pela obrigação com as atividades
domésticas; quanto às brincadeiras, “ela só ouvia sem participar porque a tia a queria para varrer
o chão” (LISPECTOR, 1988, p. 33). Nessa situação, “pálida e mortal a moça era hoje o
fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca” (idem). Assim, “do contato
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com a tia ficara-lhe a cabeça baixa” (ibidem, p. 29). A cabeça baixa que indica apatia,
submissão.
As interações e experiências propõe uma reação, uma resposta:
Experiência é o curso da vida. O mundo é aquilo que a experiência nele
inculca. E experiência em nós é aquilo que o fluxo de nossa vida nos impeliu
a pensar. É por isso que a experiência, o não-ego, o outro constituem-se no
verdadeiro pivô do pensamento, aquilo que move o pensar, retirando-o do
círculo vicioso do amortecimento (SANTELLA, 2004, p. 49-50)

As experiências também são construções de linguagem, pois resulta em sentimentos e
percepções: “o sentimento ou qualidade de impressão [...] já funciona como [...] vago e
impreciso predicado das coisas que a nós se apresentam”, assim, “a ação ou experiência também
pode funcionar como signo porque se apresenta como resposta ou marca que deixamos no
mundo, aquilo que nossa ação nele inculca” (PEIRCE apud SANTELA, 2004, p. 54). Signos,
portanto, não são apenas as palavras, os objetos, ou algo materializado, mas também ações,
sentimentos e qualidades desenvolvidos pela pessoa, visto serem todas essas nuances
carregadas de sentido. Novamente, a linguagem estruturando nossa realidade, nosso olhar sobre
o mundo.
“O simples ato de olhar já está carregado de interpretação, visto que é sempre o resultado
de uma elaboração cognitiva, fruto de uma mediação sígnica que possibilita nossa orientação
no espaço por um reconhecimento e assentimento diante das coisas que só o signo permite”
(SANTAELLA, 2004, p. 51). E essa construção de sentido sobre as coisas e as relações parte
de uma carga semântica procedente de outras experiências, que costura a rede de significados
de cada indivíduo.
Em uma infância sem bola nem boneca, Macabéa habituara-se a viver sem experiências
significantes em sua vida, “ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor.
Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. [...] O seu viver é ralo”
(LISPECTOR, 1988, p. 23). Uma experiência rala pode ser associada àquela “que existe em
pouca quantidade”, “que tem espaço entre si” (de acordo com a definição da palavra “ralo”
disponível no dicionário Priberam4), sem grandes acontecimentos, cujas lembranças são apenas
“saudade do que poderia ter sido e não foi” (LISPECTOR, 1988, p. 33). Macabéa “vivia em
tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecera de manhã. Vagamente, pensava
de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser” (ibidem, p.33-34).

4

Priberam: Dicionário. Disponível em <https://www.priberam.pt/dlpo/ralo>. Acesso em mar/2018.
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A rotina na mesmice e sem tomar consciência dos acontecimentos à sua volta são
características da vida automática da modernidade, assumindo e vestindo-se da máscara e
função social que lhe cabe, sem impulsos de vida, numa letargia figurada, “inspirando e
expirando, inspirando e expirando”. Nessa apatia torrente “ela era subterrânea e nunca tinha
tido floração” (ibidem, p. 31), a construção dos significados é fragilizada, pois é “sempre o
resultado de uma elaboração cognitiva”, nesse caso, de uma percepção, de um florescer para o
mundo e sentir-se no mundo. Conforme seu narrador, Macabéa “quando ia ao trabalho parecia
uma doida mansa porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Estes
sonhos, de tanta interioridade, eram vazios porque lhes faltava o núcleo essencial de uma prévia
experiência de – de êxtase, digamos” (ibidem, p. 38 – grifo nosso). Macabéá perdia-se na rotina
da mesmice, do ser autômato inconsciente de si, conforme pode ser constatado no trecho da
obra:
Quando acordava não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com
satisfação: sou datilógrafa e virgem, e gosto de coca-cola. Só então vestia-se
de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de
ser. (ibidem, p. 36)

Nota-se que Macabéa situa-se, mesmo sem reconhecer, em algumas representações
simbólicas: ser virgem, significado de pureza da mulher em guardar-se para o seu futuro
marido; ser datilógrafa, indicando um papel no mercado de trabalho que coloca para funcionar
a sociedade moderna, sendo, portanto, integrante de uma classe trabalhadora; e o gosto por
coca-cola que, apesar de raramente ter dinheiro para comprar, é um sinal de estar no tempo da
era globalizada; essa bebida “é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente”
(ibidem, p. 23). Esses signos contextuais, apesar de fazer parte de sua rotina, são desapercebidos
pela nordestina que apenas os vive automaticamente, sem construir significados para a seu estar
no mundo.
A rede semântica, em Macabéa, foi construída de forma limitada, rala, tendo em vista
os poucos eventos de experiências e trocas sociais. Sua interioridade é vazia, “o seu diálogo era
sempre oco” (ibidem, p. 54). Como fruto de uma experiência superficial, Macabéa constrói
enunciados longe de significados, fora de um contexto que supõe uma rede configurada de
sentidos. Em seu encontro com o namorado Olímpico, no trecho descrito abaixo, mostra-se o
reforço de um diálogo oco:
Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam
diante da vitrine de uma loja de ferrugem onde estavam expostos atrás do
vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabéa, com medo de que
o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado:
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- Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? (ibidem, p. 44)

Nota-se um comentário totalmente atrapalhado. Para se tentar um diálogo, Macabéa faz
uso daquilo que está em sua realidade concreta, mas sem a mínima abstração dos significados
das palavras utilizadas para ir além do aparente em seu cenário. O silêncio, temido pela
nordestina, é recorrente em um momento que não se tem o que dizer ou de uma pausa para uma
reflexão sobre algo a ser dito, comum nos bate-papos. No caso transcrito, o silêncio foi rompido
com um comentário à toa, sem sentido, mostrando que não houve uma reflexão precedida, ou
mesmo um conteúdo mais adequado para a situação.
Mikhail Bakhtin (2000, p. 316) trata sobre a criação enunciativa, afirmando que
O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos
quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal.
O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta a
enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra “resposta” é
empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, completa-os, baseiase neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com eles.

Se os enunciados são assim construídos, a constituição de ideias e de significados do
sujeito também são: respostas frente a outros enunciados; respostas diante das experiências. A
cada novo evento, novos significados são construídos, novas ideias são emergidas e o sujeito
vai se constituindo e se transformando em processo contínuo. Toda enunciação é passível de
resposta. Resposta esta que forma e reforma o sujeito. Todo discurso proferido surte um efeito
naquele que ouve. Cada interação social e cada experiência evocam uma reação que Bakhtin
(2000, p. 209) chama de responsividade.
A compreensão ativamente responsiva do ouvido pode realizar-se
imediatamente na ação, pode permanecer de quando em quando como
compreensão responsiva silenciosa, mas isto, por assim dizer, é uma
compreensão responsiva de efeito retardado: cedo ou tarde, o que foi ouvido
e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no
comportamento do ouvinte.

Essa responsividade obrigatória a que todo enunciado impulsiona é o fomentador da
constituição do sujeito e permutação de saberes. Somos ecos dos diversos discursos que
contatamos. Ninguém se forma sozinho, exclusivamente a partir de si mesmo, forma-se a partir
da resposta que dá àqueles que lhe falam; forma-se a partir daquilo que ouve e apreende, bem
como daquilo que repele, que interpreta como não aceito, uma vez que, só se cria concepção de
algo a partir das concepções anteriormente formadas, fruto de responsividade, seja no seio
familiar, religioso ou qualquer outra comunidade a que esteja inserido. Sobre nossa resposta
frente ao mundo, as palavras de Santaella (2004, p. 50) são incisivas:
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Nossas reações à realidade, interações vivas e físicas com a materialidade das
coisas e do outro, já se constituem em respostas sígnicas ao mundo, marcas
materiais perceptíveis em maior ou menor grau que nosso existir histórico e
social, circunstancial e singular vai deixando como pegadas, rastros de nossa
existência. Agir, reagir, interagir e fazer são modos marcantes, concretos e
materiais de dizer o mundo, interação dialógica, ao nível da ação, do homem
com sua historicidade.

As respostas sígnicas, responsividade, são rastros de nossa existência no mundo.
Atuamos na medida em que construídos significados. O nível da ação está associado à relação
dialógica que construímos nas interações; construímo-nos na construção/apreensão de
significados concebidos na interpretação de nossas experiências com o outro.
Entretanto, Macabéa era “incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só
vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse
criatura que se exprimisse diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim” (LISPECTOR,
1988, p. 24). “Por falta de quem lhe respondesse ela mesma parecia se ter respondido: é assim
porque é assim” (ibidem, p. 27). Não há respostas sígnicas em Macabéa, nem rastro de sua
existência, há apenas uma conformação com o mundo que a cerca no sentido de um ser
autômato, de não ser pensante e nem atuante em si mesma. Para Emmanuel Mounier (1960, p.
48), “um ser que só fosse objetivo nunca atingiria esse acabamento do ser que é a vida pessoal”.
Macabéa, por viver na objetividade de sua existência, não encontrou consigo mesma, não
alcançou sua pessoalidade. “Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro
não sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia
para quê, não se indagava” (LISPECTOR, 1998, p. 27).
A falta de consciência de seu mundo inclui a ausência de consciência de si e de si no
mundo. Por ausência dessa percepção, “tornara-se com o tempo apenas matéria vivente em sua
forma primária. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz de uma
vez e ter pena de si” (ibidem, p. 38-39).
A resposta não era construída, porque não havia interação, não havia perguntas, não
havia experiências para impulsionar uma ação. Por isso Macabeá permanecia como estava,
apática, sem indagar, uma vez que já presumia a resposta que as coisas são como são porque
assim devem ser. Esse pensamento resume o estado de conformismo, aceitação sem luta, sem
reação e, portanto, ausência na construção desse mundo. Mounier (1960, p. 119) afirma que “o
homem livre é um homem que o mundo interroga e que responde; é o homem responsável”.
Entretanto, Macabéa não se enquadra no perfil de pessoa livre, por não saber responder diante
das ocorrências reais, estado de quem está fora do mundo e preso ao estado de inércia que a
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rotina lhe impulsiona. Para ser livre, é preciso força e consciência para ir além do imposto, se
assumindo como responsável por suas ações para com o mundo, para com a própria vida. A
responsabilidade supõe uma resposta sígnica, a qual Macabéa se sente incapaz de construir.
Se construímos sentido para as experiências que vivenciamos é porque há uma
linguagem norteando nossos pensamentos e há uma construção simbólica em torno de nossas
ações e reações quando interagimos. Santaella (2004, p 51) afirma que
para conhecer e compreender qualquer coisa, a consciência produz um signo,
ou seja, um pensamento como mediação irrecusável entre nós e os fenômenos.
E isto, já ao nível do que chamamos de percepção. Perceber não é senão
traduzir um objeto de percepção em um julgamento de percepção, ou melhor,
é interpor uma camada interpretativa entre a consciência e o que é percebido.

Essa camada interpretativa, possível a partir de um signo, surge de uma significação
simbólica que norteia o pensamento do sujeito. Para Bakhtin (2014, p. 122-123), “não é tanto a
expressão que se adapta ao nosso mundo interior, mas o nosso mundo interior que se adapta às
possibilidades de nossa expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis”. Nesse caso, a
ampliação de nosso mundo interior se dá na ampliação da nossa rede de significados. As
experiências e interações ampliam nosso poder de pensar e de criar novos sentidos para as
coisas. Por esse mesmo viés, Lahure (2001, p. 222-223), parafraseando Bouveresse (1987),
afirma que “a linguagem na qual comunicamos é igualmente a linguagem na qual pensamos
que pensamos numa certa medida com palavras, e muitas vezes nas mesmas palavras das quais
nos servimos para comunicar os nossos pensamentos”. Convém então afirmar que nosso poder
de pensar (imaginar ou criar ideias) está atrelado ao nosso repertório sígnico, a nossa rede de
sentidos construída nas experiências e interações.
A interioridade de Macabéa, conforme já exposto, é oca. Ela “dava-se melhor com um
irreal cotidiano, vivia em câmara leeeenta, lebre puuuuulando no aaaar sobre os ooooouteiros,
o vago era o seu mundo terrestre, o vago era o de dentro da natureza” (LISPECTOR, 1988, p.
34). O vago não possui conteúdo, portanto nem significado. Daí a dificuldade de Macabéa de
encontrar-se consigo, “vagamente pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que
sou, o jeito é ser” (ibidem, p. 34). Ela é em sua singularidade fora do mundo, fora do código
configurador da realidade que nos circunda, por isso vive no irreal cotidiano, fora da apreensão
dos significados que dão força na luta por seus direitos e desejos; mas Macabéa não queria lutar,
não via necessidade de conquista, “nunca se queixava de nada, sabia que as coisas são assim
mesmo” (ibidem, p. 35).
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Outro retrato: nunca recebera presentes. Aliás não precisava de muita coisa.
Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou: um livro que Seu
Raimundo, dado a literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e
ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa
classe social. Pensou, pensou e pensou! Chegou à conclusão que na verdade
ninguém jamais a ofendera, tudo que acontecia era porque as coisas são assim
mesmo e não havia luta possível, para que lutar? (LISPECTOR, 1998, p.40)

Quando “pensou, pensou e pensou” não conseguiu se reconhecer no sistema de injustiça
social, apenas conformou-se com o estado das coisas, sem uma luta possível que pudesse alterar
a sua condição. Esse pensamento é inerente daqueles que não conhecem o funcionamento das
coisas e não veem as imposições simbólicas de manipulação do sistema e das relações. Macabéa
era pobre, sem dinheiro para custear todas as alimentações do dia, mas ainda assim não
compreendia que sua condição era de degradação da condição humana frente aos privilégios e
luxo que outras camadas sociais usufruíam. Não via sua trajetória de sofrimento como
consequência de uma sociedade injusta e usurpadora dos pobres, por isso não se reconheceu
como os “humilhados e ofendidos”.
[...] Bem, e você tem preocupações?
– Não, não tenho nenhuma. Acho que não preciso vencer na vida.
Foi a única vez em que falou de si própria para Olímpico de Jesus. Estava
habituada a se esquecer de si mesma. Nunca quebrava seus hábitos, tinha
medo de inventar. (ibidem, p. 49-50)

Esquecia-se de si mesma porque vivia fora do mundo e não pensava sobre sua própria
vivência. Diante de sua realidade pobre e de nenhum privilégio social, o mínimo que se espera
de uma pessoa é querer vencer tal circunstância, de conquistar qualidade de vida melhor,
condição mais razoável de se viver, mas “é muito simples: a moça não tinha. Não tinha o quê?
É apenas isso mesmo: não tinha” (ibidem, p. 25). Não tinha a consciência da configuração do
mundo, da linguagem que ordena o sistema, do sentido que as coisas têm no ordenamento
simbólico de nossa existência, por isso não consegue responder significativamente. Somos para
além da matéria porque significamos as coisas, porque damos sentido às experiências, mas
Macabéa era apenas “matéria vivente em sua forma primária” (ibidem, p. 38), “era apenas fina
matéria orgânica. Existia. Só isto” (ibidem, p. 39). E nessa sua existência tinha,
A maior parte do tempo [...] sem o saber o vazio que enche a alma dos santos.
Ela era santa? Ao que parece. Não sabia que meditava pois não sabia o que
queria dizer a palavra. Mas parece-se que sua vida era uma longa meditação
sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesma, senão se
perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto
batia à máquina e por isso errava ainda mais. (ibidem, p. 38)
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Precisava dos outros para crer em si mesma, por isso perdia-se no vácuo de um
pensamento profundo sobre o nada. Por falta de interação social, Macabéa “vivia de si mesma
como se comesse as próprias entranhas” (LISPECTOR, 1988, p. 38), em uma longa
introspecção, longe do convívio com o outro. Somos, desde nossa parca consciência sobre nós
mesmos, seres sociais, crescidos em um reduto social que nos expulsa de uma condição isolada
para viver através do outro. “Tornamo-nos cônscios de nós mesmos ao nos tornarmos
conscientes do não-eu”, pois “o simples fato de estarmos vivos, existindo, significa, a todo
momento, consciência reagindo em relação ao mundo” (SANTAELLA, p.47, 48). O sujeito
constrói-se em relação ao mundo que o cerca, não emana sozinho e isolado independentemente
do espaço de convivência. É a reação em relação à alguma coisa que forma e transforma os
sujeitos e que constitui a rede de significados e de experiências, configurando o seu modo de
ser.
Nas trocas das interações sociais, o sujeito constrói sentido de si e das demais coisas que
estão à sua volta. Utilizando a linguagem para se relacionar, é a partir das trocas discursivas
que o sujeito constrói sua historicidade. “É por isso que a experiência, o não-ego, o outro
constituem-se no verdadeiro pivô do pensamento, aquilo que move o pensar, retirando-o do
círculo vicioso do amortecimento” (SANTAELLA, p. 49-50). Nesse sentido, o nosso mundo
interior está intrinsecamente associado às relações que construímos com o outro; nossa rede de
significados é tecida pela rede de contato com as experiências sociais que ampliam nossa
possibilidade de expressão.
No diálogo descrito abaixo, verifica-se uma falha de Macabéa na significação de uma
palavra simples que, a princípio, não seria considerada de difícil compreensão.
Ele: – Pois é.
Ela: – Pois é o quê?
Ele: – Eu só disse pois é!
Ela: – Mas “pois é” o quê?
Ele: – Melhor mudar de conversa porque você não me entende.
Ela: – Entender o quê?
Ele: – Santa Virgem, Macabéa, vamos mudar de assunto e já!
Ela: – Falar então de quê?
Ele: – Por exemplo, de você.
Ela: – Eu?!
Ele: – Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente.
Ela: – Desculpe mas não acho que sou muito gente.
Ele: – Mas todo mundo é gente, Meu Deus!
Ela: – É que não me habituei.
(LISPECTOR, 1988, p. 48 – grifo nosso)
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O dicionário Sacconi (2010, p. 1029) define “gente” como “ser humano (em oposição
ao irracional)” e “conjunto de pessoas que constitui uma comunidade”, enquanto que o
Priberam5 traz as seguintes definições: “do gênero humano = humanidade”; “alguma ou
algumas pessoas (em oposição a ninguém)”, “ser humano = pessoa” e “grupo de pessoas com
afinidades ou interesses comuns”. O fato de Macabéa não se considerar gente talvez não esteja
associado ao sentido da palavra como pessoa, ser humano, mas à concepção de gente enquanto
pertencente a um grupo social, de interação e trocas de interesse. Enquanto Olímpico parece
compreender a informação básica de que todo ser humano é gente, primeiro por ser humano e,
segundo, por estar inserido em um determinado contexto social, Macabéa parece alheia a tudo
isso; não se habituou ao simples fato de, por estar viva, estar no mundo, já que considera “o
mundo é fora de mim, eu sou fora de mim” (LISPECTOR, 1988, p. 24).
Macabéa não se considera pertencente a um grupo social, porque nunca se encontrou
em um. Desde a infância restrita com a tia, sua vida adulta também não teve uma rede de
contatos ampla, já que seus relacionamentos estavam reservados apenas ao chefe Raimundo
(com pouca interação), a Glória, a Olímpico, as Marias (que mal se comunicavam) e ao Rádio
Relógio. Com sua limitação exterior, sua interioridade permanecia restrita a si mesma, e ainda
assim sem conhecimento de si: “Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu?
Assustou-se tanto que parou completamente de pensar” (ibidem, p. 32). Uma interioridade sem
expressividade.
A nordestina “não se conhece senão 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 eu sou?’ provoca
necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto” (ibidem, p. 1516). Para garantir a sua completude, a nordestina se constitui do que tem de concreto:
datilógrafa e virgem, mas nada além de uma representação superficial, já que não via em si
mesma uma constituição de um sujeito complexo de sentimentos e desejos. Mounier (1960, p.
41) afirma que essa vida sem interações sociais significativas e construtivas não resulta apenas
na impessoalidade, mas na
dispersão, indiferença, que tende para o nivelamento (degradação de energia),
identidade ou repetição, como se esses fossem seus fins. Atinge a própria vida,
abate os seus impulsos, desdobra-a em espécies de exemplares
indefinidamente repetidos, degenera as descobertas em automatismos,
esconde a audácia vital em formações de segurança donde a própria invenção
se retira, continua por inércia movimentos que em seguida se voltam contra o
seu fim. Acaba por aniquilar a vida social e a vida do espírito através do
afrouxamento do hábito, da rotina, das ideias gerais.
5

Disponível em <https://www.priberam.pt/dlpo/gente>. Acesso em mar/2018.
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A vida no individualismo, em que a pessoa se volta somente para si, sem trocas nas
interações, acaba provocando uma espécie de aniquilamento da vida. Zumbis modernos,
saciados exclusivamente pela necessidade básica da sobrevivência, sem sentimentos comuns
com os seres à sua volta. Para resguardar-se de sua infelicidade, Macabéa se esconde no âmago
de sua individualidade, vivendo tão somente de si e para si, sufocando os impulsos de vida, a
audácia vital que sustenta o fôlego de uma vivência de sentido, de resposta, e não apenas
conduzida por movimentos provenientes da inércia do pensar, ações automáticas, resultantes
do esvaziamento de significados em suas relações sociais, que constituem suas ações e reações
diante do viver.
Tratando-se da constituição do sujeito a partir da interação verbal, Bakhtin (2014, p.
117) afirma que “toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra,
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra
é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros”. É a partir da interação verbal que o
sujeito se constitui como tal; as trocas de experiências, os conselhos, as ordens, as explicações,
vão fornecendo bases para ações futuras. Externando-se e internando o que o outro tem, o
sujeito utiliza a linguagem para interagir com o mundo. Conforme afirma Paul Ricoeur (2011,
p. 34):
A própria linguagem é o processo pelo qual a experiência privada se faz
pública. A linguagem é a exteriorização graças à qual uma impressão é
transcendida e se torna uma expressão ou, por outras palavras, a transformação
do psíquico em noético. A exteriorização e a comunicabilidade são uma só e
mesma coisa, porque nada mais são do que a elevação de uma parte da nossa
vida ao logos do discurso.

A partir da linguagem, aquilo que é pessoal pode ser socializado, apresentado ao mundo.
Entretanto, “se os limites do que pode ser conhecido coincidem com os limites do que pode ser
pensado, eles coincidem também com os limites do que pode ser expresso proposicionalmente”
(BAKHTIN, 2004, p. 41); expresso-me melhor na medida em que aprendo mais do mundo em
suas representações simbólicas, ampliando o potencial de interferir nessa configuração a partir
de minha atuação nesse mundo. Assim, as concepções formadas a partir de várias leituras e das
vivências podem ser compartilhadas com os outros; a significação das experiências e o
conhecimento são compartilhados e a troca de saberes se efetiva.
Macabéa “falava, sim, mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu às vezes
consigo, mas ela me foge por entre os dedos” (LISPECTOR, 1988, p. 29), “ela era calada (por
não ter o que dizer), mas gostava de ruídos. Eram vida” (ibidem, p. 33). A sua forma de
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comunicação com o mundo se dava, com exceção de Olímpico, estritamente pelo Rádio
Relógio, em uma relação monológica:
Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia,
Maria da Penha, ligava bem baixinho para não acordar as outras, ligava
invariavelmente para a Rádio Relógio, que dava “hora certa e cultura”, e
nenhuma música, só pingava em som de gotas que caem – cada gota de minuto
que passava. E sobretudo esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as
tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais – ela adorava anúncios. Era
a rádio perfeita pois também entre os pingos do tempo dava curtos
ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. (ibidem, p. 37)

Não havia resposta diante do que estava sendo transmitido. Apenas uma recepção
passiva de anúncios sem conteúdo significativo para a sua formação. Os ruídos ouvidos
atentamente não são capazes de prestar informações relevantes para a formação de opiniões
singulares, nem para dar embasamento às respostas diante de ocorrências diárias. A utilidade
da Rádio Relógio só viria a ser exposta em seu diálogo com Olímpico, quando os curtos
ensinamentos transmitidos foram usados em seus diálogos com o namorado, mas que se
perdiam no impasse, novamente, da falta de significância para os nordestinos.
– Na Rádio Relógio disseram uma palavra que achei meio esquisita:
mimetismo.
Olímpico olhou-a desconfiado:
– Isso é lá coisa para moça virgem falar? E para que serve saber demais? O
Mangue está cheio de raparigas que fizeram perguntas demais.
– Mangue é um bairro?
– É lugar rim, só para homem ir. 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, está bem? (ibidem, p. 55)

A comunicação limitada de ambos não contribuía para a ampliação do repertório sígnico
de Macabéa, já que Olímpico era “sua única conexão atual com o mundo” (ibidem, p. 58). Por
não ter o conhecimento das palavras, acreditava em tudo o que Olímpico afirmava, “pois era
muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também” (idem,
p. 34). Continuava parca de interações para ampliar sua compreensão do mundo. A significância
das palavras era interrompida por um diálogo oco, vazio.
– Mas puxa vida! Você não abre o bico e nem tem assunto1
Então aflita ela lhe disse:
– Olhe, o imperador Carlos Magno era chamado na terra dele de Carolus! E
você sabia que a mosca voa tão depressa que se voasse em linha reta ela ia
passar pelo mundo todo em 28 dias?
– Isso é mentira!
– Não é não, juro pela minha alma pura que aprendi isso na Rádio Relógio!
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– Pois não acredito.
– Quero cair morta neste instante se estou mentindo. Quero que meu pai e
minha mãe fiquem no inferno, se estou enganando você.
– Vai ver que cai mesmo morta. Escuta aqui: você está fingindo que é idiota
ou é idiota mesmo?
– Não sei bem o que sou, me acho um pouco... de quê?... Quer dizer não sei
bem quem eu sou. (LISPECTOR , 1988, p. 56)

Como se pode ver, as trocas de saberes não eram possíveis com Olímpico, pois
embargava na ignorância do nordestino por também não ter conteúdo para acompanhar um
possível diálogo. Mas Olímpico manejava o discurso ao seu interesse, disfarçando sua
ignorância com seu orgulho, lançando sobre Macabéa a culpa de um diálogo sem informação.
Por falta do que dizer, Macabéa nem se protege do insulto que Olímpico lhe lança. Não
consegue articular-se para se defender, pois “pensar era tão difícil, ela não sabia de que jeito se
pensava” (ibidem, p. 54). A sua limitação de pensamento está atrelada à limitação da linguagem.
Ao saber pouco, Macabéa pensa pouco. Com poucas experiências, restam poucas trocas de
saberes. E com a interação limitada que tem com Olímpico, seu estado permanece estático,
indefinido no âmbito da linguagem.
O que diferencia Macabéa e Olímpico é a apropriação da codificação do mundo.
Olímpico sabia o seu lugar e se virava como dava para mudar sua condição; Macabéa se
aceitava como tal não por orgulho de si, mas por não enxergar outras possibilidades, por não
haver ambição, anseio de vida. “Macabéa era na verdade uma figura medieval enquanto
Olímpico de Jesus se julgava peça-chave, dessas que abrem qualquer porta. Macabéa
simplesmente não era técnica, ela era só ela” (ibidem, p. 47). Ela não era técnica no sentido de
ser prática, útil para o funcionamento de uma arte, parte de um processo construtivo; “era um
parafuso dispensável” (ibidem, p. 29). Olímpico “falava coisas grandes, mas ela prestava
atenção nas coisas insignificantes como ela própria” (ibidem, p. 52). Enquanto ele tinha
ambição, ela apenas vivia a mesmice do dia a dia, sem variações:
Macabéa, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de “o quê” com
“o quê”. Na verdade ela parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos
pais famintos. Olímpico pelo menos roubava sempre que podia e até do vigia
das obras onde era sua dormida. Ter matado e roubar faziam com que ele não
fosse um simples acontecido qualquer, davam-lhe uma categoria, faziam dele
um homem com honra já lavada. (ibidem, p. 58)

Diferentes entre si não por condição social ou regional, mas por apreensão da
linguagem, Olímpico respondia frente ao mundo, respondia por si em suas ações e por isso era
livre, no sentido de reagir frente à demanda, de compreender sua condição e assumir uma
postura de luta pessoal. Macabéa se distancia daquele que mais lhe parecia, que mais lhe era
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semelhante: filhos da mesma terra; ambos, “vítima geral do mundo” (ibidem, p. 47) e
permanece isolada em seu incompreendido mundo.
Os diálogos de Macabéa com Glória também são interrompidos pelo vazio da falta de
conteúdo. Diante de perguntas que demandam um pensar de Macabéa, a nordestina se cala e
volta-se para o seu vazio existencial:
Mas lá um dia pôs-se a olhar e a olhar e a olhar Macabéa. De repente não
aguentou e com um sotaque levemente português disse:
– Oh mulher, não tens cara?
– Tenho sim. É porque sou achatada de nariz, sou alagoana.
– Diga-me uma coisa: você pensa no teu futuro?
A pergunta ficou por isso mesmo, pois a outra não soube o que responder.
(LISPECTOR, 1988, p. 65)

Em um dos significados da palavra “cara”, Sacconi (2010, p. 364) apresenta a seguinte
acepção: “Coragem, ânimo, disposição”. O termo “cara” utilizado pela carioca pode ser
associado à força que um sujeito tem para lutar por suas coisas, sua garra para vencer na vida.
Ter cara para a vida remete a encará-la de frente e construir seu próprio caminho. Mas Macabéa
associou o termo apenas ao seu significado enquanto anatomia, rosto, levando Glória a
completar a pergunta que, diante desta, não houve resposta, afinal, Macabéa não pensa sobre
sua realidade.
Quisera eu tanto que ela abrisse a boca e dissesse:
– Eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém, todos mentem, às
vezes até na hora do amor, eu não acho que um ser fale com o outro, a verdade
só me vem quando estou sozinha.
Maca, porém, jamais disse frases, em primeiro lugar por ser de parca palavra.
E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada, até pensava
que era feliz. Não se tratava de uma idiota mas tinha a felicidade pura dos
idiotas. E também não prestava atenção em si mesma: ela não sabia.
(LISPECTOR, 1998, p. 68-69)

Macabéa não sabia da complexidade do mundo moderno, pois não era moderna. Era
fora do tempo e de seu espaço, estava no seu irreal cotidiano, criado para proteger-se desse
mundo. Mounier (1960, p. 112) afirma que “a consciência é promessa e iniciativa de libertação;
só aquele que não vê a sua escravidão é escravo, mesmo quando feliz na sua condição”. Nesse
sentido, Macabéa é escrava de sua situação por não ter consciência dela, enquanto que
Olímpico, por saber bem do seu estado, torna-se livre em suas ações para a sua luta,
reivindicando, à sua maneira, os seus direitos diante do mundo.
Nesse distanciamento da realidade, Macabéa era feliz em sua condição, mesmo sendo
vítima. Sentia-se satisfeita consigo mesma, talvez por não saber se definir e por não estar lúcida
frente aos problemas sociais que lhe são acometidos. Por não fazer perguntas, não esperava que
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alguém lhe respondesse sobre a situação atual das coisas. Por não pensar no futuro (e nem no
presente real), não carregava o peso de sua precária vida. Experimentava a felicidade dos
inocentes.
Mas Macabéa de um modo geral não se preocupava com o próprio futuro: ter
futuro era luxo. Ouvira na Rádio Relógio que havia sete bilhões de pessoas no
mundo. Ela se sentia perdida. Mas com a tendência que tinha para ser feliz
logo se consolou: havia sete bilhões de pessoas para ajudá-la. (LISPECTOR,
1998, p. 58)

Em uma cidade de dois milhões de pessoas e perdida nesse turbilhão de gente, Macabéa
ainda respirava o ar dos otimistas. Esperançosa de que as pessoas são boas como ela, aceitouse na condição de ser guardada por toda essa gente. Mas somente por sua indiferença para com
a sua realidade de isolamento que a nordestina pudera conceber um pensamento tão incoerente
como este, afinal, estava desgarrada dessas pessoas que supostamente poderiam lhe cuidar.
Somente no final da narrativa, depois de ouvir da cartomante a outra versão de sua vida,
é que tomou ciência de si e aí entristeceu-se. Até então, Macabéa só voltava para suas
concepções vazias de sentido, sem pensamentos complexos e sem perguntas existenciais. A
linguagem, nesse instante, trouxe a sua dura realidade à tona, tornando-a participante de uma
rede de significados que antes ignorava. “Madama Carlota havia acertado tudo. Macabéa estava
espantada. Só então vira que sua vida era uma miséria. Teve vontade de chorar ao ver o seu
lado oposto, ela que, como eu disse, até então se julgava feliz” (ibidem, p. 79). Embora a
cartomante tenha utilizado dizeres genéricos que falam de uma vida imprecisa, mas de
sofrimentos e angústia, pressupostos para uma vida de mulher retirante na capital, Macabéa se
enxergou nas afirmações pessimistas, uma vez que, já na aparência, indicava uma vida
carregada de amarguras:
– Mas, Macabeazinha, que vida horrível a sua! Que meu amigo Jesus tenha dó
de você, filhinha! Mas que horror!
Macabéa empalideceu: nunca lhe ocorrera que sua vida fora tão ruim. Madama
acertou tudo sobre o seu passado, até lhe disse que ela mal conhecera pai e
mãe e que fora criada por uma parece muito madrasta má. Macabéa espantouse com a revelação: até agora sempre julgara que o que a tia lhe fizera era
educa-la para que ela se tornasse uma moça mais fina. Madama acrescentou:
– Quanto ao presente, queridinha, está horrível também. Você vai perder o
emprego e já perdeu o namorado, coitada de vocezinha. (ibidem, p. 76)

A partir das palavras proferidas pela cartomante, a qual lhe falara diretamente e sem um
mínimo de discrição, Macabéa reconhecera a dura vida que tinha: um passado sofrido e um
presente de fracasso. Uma felicidade iludida, construída no “afrouxamento do hábito, da rotina,
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das ideias gerais” (MOUNIER, 1960, p. 41) que se baseava para uma vivência de inércia e
automatismo.
Mas logo após apresentar a dura realidade de Macabéa e esta já ter tomado ciência de
si, a cartomante também lhe decretou um futuro, um fôlego de esperança. Apresentara um
mundo até então desconhecido e inimaginável para a nordestina: a volta do namorado que havia
rompido, o arrependimento do chefe que iria demiti-la, um estrangeiro loiro de olhos “azuis ou
verdes ou castanhos ou pretos” (LISPECTOR, 1988, p. 77) chamado Hans que iria se casar com
ela, e lhe daria “muito amor e você, minha enjeitadinha, você vai se vestir com veludo e cetim
e até casaco de pele vai ganhar!” (ibidem, p. 77). A vida de nordestina pobre e sem amor se
transformaria no conto de fadas: a chegada de um príncipe loiro e rico que tiraria a plebeia da
servidão e humilhação. Diante de tal revelação,
Macabéa ficou um pouco aturdida sem saber se atravessaria a rua pois sua
vida já estava mudada. E mudada por palavras – desde Moisés se sabe que a
palavra é divina. Até para atravessar a rua ela já era outra pessoa. Uma pessoa
grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira
tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda
que valia por um ganho. Assim como havia sentença de morte, a cartomante
lhe decretara sentença de vida. Tudo de repente era muito e muito e tão amplo
que ela sentiu vontade de chorar. Mas não chorou: seus olhos faiscavam como
o sol que morria. (LISPECTOR, 1988, p. 79)

A palavra constitui outro modo de ser em Macabéa. Torna-se intensa a ponto de
desesperar-se, contrário do que estava habituada a ser, pois “era tão modesta e simples” (ibidem,
p. 34) até mesmo na manifestação em si mesma dos seus sentimentos. A nordestina aceitara o
decreto de vida que a cartomante lhe imputava, mesmo tendo que abrir mão da vida que até
então amava. Agora seus olhos projetavam um futuro e isso lhe exigia uma nova postura, pois,
a partir de agora, escreveria sua história com base nas palavras proféticas da madama.
“Então ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o Destino (explosão)
sussurrou veloz e guloso: é agora, é já, chegou a minha vez! E enorme como um transatlântico
o Mercedes amarelo pegou-a” (ibidem, p. 79). A vez da estrela chegou: por um momento,
Macabéa foi tocada por uma luxuosa Mercedes, cuja marca lhe associa uma estrela de três
pontas. Macabéa nunca fora uma estrela, nem mesmo no seu gran finale, pois este foi marcado
pelo trágico momento em que “batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara
mansamente voltada para a sarjeta” (ibidem, p. 80).
“Ao cair ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser
cumpridas as predições de madama Carlota, pois o carro era de alto luxo” (ibidem, p. 80). O
significado dos elementos profetizados havia sido destoado daquilo que se espera para um final
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feliz: o estrangeiro loiro já havia sido lhe apresentado, mas o dinheiro e o amor nunca lhe
chegariam, logo agora que “prestou de repente um pouco de atenção para si mesma” (ibidem,
p. 80) e estava, enfim, disposta a se conhecer.
Mas com vontade que agora lhe brotara de experimentar uma nova vida e de ser feliz e
com a vocação que tinha para o otimismo, Macabéa ainda tinha um fio de esperança, “sua queda
não era nada, pensou ela, apenas um empurrão” (ibidem, p. 80), pois não podia acreditar que
toda a sua mudança repentina que nunca almejara pudesse lhe escapar por entre os dedos.
Ficou inerte no canto da rua, talvez descansando das emoções, e viu entre as
pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana.
Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida: nasci. [...] Para tal
exígua criatura chamada Macabéa a grande natureza se dava apenas em forma
de capim de sarjeta – se lhe fosse dado o mar grosso ou picos altos de
montanhas, sua alma, ainda mais virgem que o corpo, se alucinaria e explodirse-lhe-ia o organismo, braços para cá, intestino para lá, cabeça rolando
redonda e oca a seus pés – como se desmonta um manequim de cera.

Ela, que “nunca tinha tido floração Minto: ela era capim” (ibidem, p. 31), continuou
capim do início ao fim da narrativa, indicando o fim trágico e profético de muitas Macabéas do
cotidiano. Nos seus últimos suspiros de vida que agora tinha consciência de ter, “agarrava-se a
um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era, é
que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida
que Deus nos dá” (ibidem, p. 84), mas não encontrou. Macabéa morreu quando, pela primeira
vez, almejou um futuro, viu-se em sua existência, construiu significado para si.

57

3 O DESENLANCE DA LINGUAGEM: A POBREZA DE MACABÉA
A constituição do sujeito perpassa pela linguagem, pois é a partir desta que o sujeito
toma consciência de si e do outro. Essa constituição se realiza pelo relacionamento interpessoal,
principal experiência humana que promove a construção de significados para as diversas
atividades e sensações desenvolvidas num determinado tempo e espaço de sua existência.
Martin Buber (1878-1965) traçou a filosofia do diálogo em sua obra “Eu e Tu”
(publicada em 1923), onde afirma que “toda vida atual é encontro” (BUBER, 2001, p. 57). A
constituição do sujeito passa pela interação dialógica que, para Buber, não se dá somente a
partir de diálogos cotidianos nos relacionamentos comuns. O Eu é duplo, afirma Buber, na
medida em que não se faz sozinho; “não há eu em si”, é sempre em relação a alguém ou alguma
coisa. É por isso que “toda vida atual é encontro”, pois o homem constitui-se no encontro com,
na relação com, quando rege uma palavra-princípio, a qual fundamenta sua existência, mas
nunca em si mesmo.
A palavra-princípio diz respeito à qualidade de relação que o sujeito tem frente
àquilo/àquele com o qual interage, sendo Eu-Tu o relacionamento o qual se deve buscar, aquele
que constrói o sujeito em sua qualidade de Pessoa, de Indivíduo, e não apenas de ser vivente
com uma finalidade iminente. O Eu-Tu é o relacionamento que constitui a humanidade. Nas
palavras das tradutoras da obra “Do diálogo e do Dialógico”, na qual Buber desenvolve sua
teoria e esclarece o princípio dialógico abordado na primeira obra, Marta Ekstein e Regina
Weinber (2014, p. 8) afirmam que,
Para realizar plenamente o seu Eu, o homem precisa entrar em relação
dialógica com o mundo – ele precisa dizer Tu ao outro, e este dizer -Tu só se
fez com a totalidade do ser. É preciso perceber e aceitar o outro “na sua
totalidade, na sua unidade e sua unicidade”. É preciso que ele se torne
presença para mim. O diálogo genuíno só se dá em clima de plena
reciprocidade, quando o indivíduo experiencia a relação também “do lado do
outro”, sem contudo abdicar à especificidade própria.

A relação dialógica Eu-Tu exige uma sinceridade dos interlocutores, uma troca pura na
qual os envolvidos não estão preocupados com seus interesses pessoais, mas se abrem para uma
interação profunda e sem reservas, dando-se e recebendo o outro em sua totalidade. Não se dá
apenas entre pessoas, mas o Eu-Tu pode ser vivenciado a partir de experiências com outras
matérias, como a arte, por exemplo, a qual desperta no sujeito um sentimento que foge dos
interesses convencionalmente sociais, e atinge o âmbito sensível daquele que vive a relação EuTu naquele instante. Essa qualidade de relação emerge no sujeito o transcendental, pois torna o
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sentimento da alma manifesta e estuante. No dizeres de Buber: “Eu não experiencio o homem
a quem digo Tu. Eu entro em relação com ele no santuário da palavra-princípio" (BUBER,
2001, p. 55). A relação não fica na superfície da experiência apenas, mas adentra o sagrado,
aquilo que compõe a humanidade em sua dimensão além-mundo, além da matéria e da vivência
puramente objetiva.
É por meio da experiência do dizer Tu que o sujeito constitui-se a si mesmo como
Pessoa, já que, para Buber, “por que meios poderia um homem transformar, tão essencialmente,
de indivíduo em pessoa, senão pelas experiências austeras e ternas do diálogo?” (BUBER, 2014,
p. 55-56). Com relação a tornar-se Pessoa, Emmanuel Mounier, ao traçar sua filosofia sobre o
personalismo, afirma que o indivíduo só apropria de sua humanidade se tornando pessoa quando
está em relação com o outro. Somente a partir da experiência da interação pura de trocas que
nos tornamos Pessoa em sua dimensão espiritual. Para o autor (1960, p. 59-60), “a experiência
primitiva da pessoa é a experiência da segunda pessoa. O tu e, adentro dele, o nós, precede o
eu, ou pelo menos acompanha-o. [...] Mas a pessoa, no mesmo movimento que a faz ser, expõe-se. Por isso, é por natureza comunicável e até mesmo só ela o é” (grifo do autor). Na medida
dos relacionamentos, o sujeito se descobre em si mesmo, se revela para si mesmo a cada novo
contato, no qual novas significações são construídas; deixa de ser apenas indivíduo imerso no
ritmo da correnteza social para apropriar-se de seu personalismo e tornar-se Pessoa, com
considerações próprias e ciente de si mesmo.
A relação Eu-Isso refere-se àquela em que tem o mundo como experiência; seriam todas
as atividades vinculadas ao mundo imediato com o qual o homem se relaciona de forma
objetiva. A qualidade de relação se constitui na palavra-princípio Eu-Isso quando não há troca
genuína entre os envolvidos; não há espiritualidade na relação. Ocorre, por exemplo, quando
uma pessoa conversa com outra apenas para pedir uma informação, ou quando,
displicentemente, conversamos com diversas pessoas, damos atenção e interagimos dando até
conselhos sinceros, mas a relação não saiu do âmbito da experiência, da causalidade. Nessa
relação, o outro não é visto em sua integridade e nem em sua singularidade, é visto apenas como
mais uma pessoa a qual tem a informação que precisamos ou com a qual interagimos como
efeito de um rito ou obrigação social, para nos situarmos no espaço e tempo. Para Buber (2001,
p. 52)
A vida do ser humano não se restringe ao âmbito dos verbos transitivos. Ela
não se limita somente às atividades que tem algo por objeto. Eu percebo
alguma coisa. Eu experimento alguma coisa, ou represento alguma coisa, eu
quero alguma coisa, ou sinto alguma coisa, eu penso em alguma coisa. A vida
do ser humano não consiste unicamente nisto ou em algo semelhante. Tudo
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isso e o que se assemelha a isso fundam o domínio do Isso. O reino do Tu tem,
porém, outro fundamento.

A relação do Eu-Isso permanece no fundamento da causalidade, em que “cada fenômeno
‘físico’ perceptível pelos sentidos e cada fenômeno psíquico pré-existente ou que se encontra
na existência própria, passa necessariamente por causado e causador” (BUBER, 2001, p. 82).
Tudo que acontece no contexto do sujeito é proveniente de um agente e/ou de um resultado,
configurando uma prisão para o homem que vive à mercê das ocorrências ao seu redor,
conformando-se com tudo “como algo a ser experimentado e a ser utilizado, [...] em lugar de
liberar o que está ligado a este mundo ele o reprime; em lugar de contempla-lo ele o observa,
em lugar de acolhê-lo serve-se dele” (ibidem, p. 75).
É na relação Eu-Isso que o homem constrói concepções a respeito de suas experiências,
ordenando as coisas, classificando e qualificando-as. “O homem não pode viver sem o Isso,
mas aquele que vive somente com o Isso não é homem” (ibidem, p. 72), sem uma relação
genuína de trocas, o homem perde a sua humanidade; esse homem não encontra com o seu Eu
verdadeiro, pois vive somente dos efeitos da causalidade que o mundo do Isso pertence. “O Eu
se realiza na relação com o Tu; é tornando Eu que digo Tu” (ibidem, p. 57). Somente a partir
do dizer Tu que o homem encontra consigo, pois vivencia a plenitude do que é humano.
Essa concepção de relações implica consistentemente na vida de Macabéa, considerando
toda a sua vivência e as trocas que conseguiu realizar em seus relacionamentos interpessoais.
Embora Macabéa tivesse a qualidade de perceber as coisas pequenas e com elas se relacionar
de forma pura, ela não se relacionava com elas a ponto de ser tocada em seu ser, e não progredia
para outras trocas, não dizia Tu para o outro com quem se relacionava. A partir de uma análise
dos relacionamentos traçados por Macabéa, verifica-se o distanciamento da nordestina de trocas
genuínas e verdadeiras, configurando sua pobreza.
Se a linguagem é apropriada e construída a partir das trocas e das interações sociais, ela
é ainda mais intensificada nas qualidades de relações que o homem constrói em seu viver.
Segundo Buber (2014, p. 49) "os sons pelos quais é constituída a palavra [...] são os
acontecimentos do cotidiano da pessoa. É neles [...] que nos é dirigida a palavra e aqueles que
são tidos por grandes não fornecem signos maiores que os outros”. São os acontecimentos do
cotidiano que fornecem os signos que são apreendidos pelo sujeito, a partir destes, ele se forma.
A cada experiência interacional, o sujeito constrói enunciados em sua cadeia discursiva e assim
amplia seu mundo interior. Mas não há relações grandes ou pequenas, há relações mais
significantes, nas quais dizemos Tu: são aquelas que transcendem a funcionalidade de um
sujeito inserido no tempo e espaço e atinge a alma, configurando não só um sujeito para atender
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a uma determinada demanda econômica, por exemplo, homem eloquente e despojado,
preparado para atuar nas diversas instâncias sociais, mas forma um sujeito humano, capaz de
assimilar as similitudes que compõe o devir humano e não apenas à mercê de uma função social.
Eu me formo a partir de todos os relacionamentos que são traçados ao logo da vida,
porque estou formando enunciados para a minha atuação no mundo; mas, quando digo Tu, eu
me exponho em minha totalidade, e não apenas em uma dada função construída por
determinados signos. A apreensão de conhecimento e as leituras diversas são importantes na
formação de um sujeito conhecedor de si e do meio em que vive, mas não são suficientes, pois
somente nas trocas genuínas, no experimentar do transcendente que o homem se livra das
amarras de responder a uma expectativa social. Não há interesse em autopromoção, de aceitação
daquele com o qual se relaciona: ambos são genuinamente entregues por inteiro e, por isso,
crescem de si mesmo e do outro. “Aí o Eu e o Tu se defrontam um com o outro livremente,
numa ação recíproca que não está ligada a nenhuma causalidade e não possui dela o menor
matiz; aqui o homem encontra a garantia da liberdade de seu ser e do Ser” (BUBER, 2001, p.
82-83). Buber (idem, p. 68) ainda afirma que:
O homem se torna Eu na relação com o Tu. O face-a-face aparece e se
desvanece, os eventos de relação se condensam e se dissimulam e é nesta
alternância [...] que a consciência do Eu se esclarece, aumenta cada vez mais.
[...] Essa consciência do Eu emerge com força crescente, até que, um dado
momento, a ligação se desfaz e o próprio Eu se encontra, por um instante,
diante de si, separado, como se fosse um Tu, para tão logo retomar a posse de
si e daí em diante, no seu estado de ser consciente entrar em relações.

É quando o homem diz Tu que encontra o outro e a si mesmo, e na proporção que diz
Tu, encontra o Eu, sem desviar o olhar para si, mas também sem perder a sua singularidade.
Enxerga o outro com olhar profundo da alma, e não apenas com o olhar superficial, cheio dos
vícios dos símbolos sociais. O outro não é apenas indivíduo, mais um; é uma pessoa, única e
verdadeira, como a si mesmo. Tendo isso em consciência, entra em outras relações com o Tu.
Buber (2014, p. 42), ao traçar a forma de relação, distingue observação, contemplação
e recepção:
O observador e o contemplador têm em comum o fato de os dois terem a
mesma posição, justamente o desejo de perceber o homem que vive diante dos
nossos olhos; de nada a mais, este homem é para eles um objeto separado deles
próprios e das suas vidas pessoais, que justamente e apenas por isso pode ser
percebido “de uma maneira certa”; o que eles experienciam desta forma, seja
ela uma soma de traços, como acontece com o observador, ou uma existência,
no caso do contemplador, não exige deles nenhuma ação e nem lhe impõe
destino algum; pelo contrário, tudo se passa nos campos distantes da estesia.
As coisas acontecem de outra maneira quando, numa hora receptiva da minha
vida pessoa, encontra-me um homem em quem há alguma coisa, que eu nem
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consigo captar de uma forma objetiva, que “diz algo” a mim. [...] significa que
ele diz algo a mim, transmite algo a mim, fala algo que se introduz dentro da
minha própria vida. (grifo do autor)

Essa recepção do outro que o dizer Tu propõe não foi alcançado por Macabéa. Nem
mesmo com Olímpico, o seu tão amado namorado, houve uma abertura de si para o outro. O
que se vê é uma experiência de relação no sentido de observar e perceber o outro em sua
existência, mas não houve uma recepção entre ambos, não houve um dizer para a vida que os
transformassem para o destino, não houve troca dialógica. Segundo Buber (2001, p. 59), “o
amor não está ligado ao Eu de tal modo que o Tu fosse considerado um conteúdo, um objeto:
ele se realiza, entre o Eu e o Tu” (grifo do autor). O amor, construído por Macabéa, não existiu
no plano da relação Eu-Tu, pois ele não foi gerado entre. Olímpico representava um encontro
com o mundo para Macabéa no sentido de não estar sozinha, de ter um alguém para acompanhala e dar a si um estado de pertencimento, ou seja, embora inconscientemente, ele era objeto para
ela. Ela o amava em sua limitação de capacidade de amar, de sentir algo por alguém, de perceber
alguém, mas nenhum dos dois foi alcançado verdadeiramente por um sentimento puro de
entrega e de reciprocidade.
Assim como Macabéa, Olímpico também nunca disse Tu para a nordestina. Ao
contrário, ele a reprovava e a via incompetente para a vida; em seus diálogos, os assuntos
tratavam sobre o que era externo a ambos, “as poucas conversas entre os namorados versavam
sobre farinha, carne de sol, carne seca, rapadura, melado” (LISPECTOR, 1998, p. 47).
Abordavam coisas que permeiam o mundo material e de percepção imediata, muito embora o
paraibano falasse de si mesmo e de suas ambições diversas vezes:
Ele: – É, você não tem solução. Quanto a mim, de tanto me chamarem, eu
virei eu. No sertão da Paraíba não há quem não saiba quem é Olímpico. E um
dia o mundo todo vai saber de mim. (LISPECTOR, 1998, p. 49)

Embora seja um falar de si, não se trata de uma consciência do seu Eu verdadeiro. Há
um esvaziamento de sua essência para viver o que o outro diz a seu respeito; tornou-se o que é
a partir do que os outros falaram e o configuraram. Olímpico estava aprisionado a atender aquilo
que se esperava dele: a fama, o sucesso, a aprovação e aplausos de muitos. Sua ambição o
movia, fazia dele um guerreiro na selva moderna, utilizando de tudo e de todos com foco apenas
em alcançar o seu objetivo. Essa maneira de viver afasta a experiência do encontro, pois o
homem nesse estado nunca tem tempo para o olhar descompromissado com o rito social. Sua
atenção está voltada unicamente para aquilo/aquele que lhe dá oportunidade de vencer – nesse
caso, sinônimo de conquistar. Segundo Buber (2001, p. 88-89),
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O homem que vive no arbitrário não crê e não se oferece ao encontro. Ele
desconhece o vínculo; ele só conhece o mundo febril do “lá fora” e seu prazer
febril do qual ele sabe se servir. Basta dar ao poder de utilização um nome
antigo para ele tomar lugar entre os deuses. Quando este homem diz Tu, ele
pensa: “Tu, meu poder de utilização”, e o que ele chama como seu destino,
nada mais é do que equiparar e sancionar o seu poder de utilização. Na
verdade, ele não tem destino mas somente um ser-determinado pelas coisas e
pelos instintos, e isto é realizado com um sentimento de independência que é
justamente o arbitrário. Ele não tem o grande querer, este é substituído pelo
arbitrário. Ele é totalmente inapto à oferta. [...] Ele intervém, constantemente
e sempre, com a finalidade de “deixar que as coisas aconteçam”.

O grande querer de Olímpico não é seu, é o que fizeram ser dele. Nesse caso, ainda que
guerreiro de sua própria vida, o nordestino está à mercê do arbitrário, dos sentidos simbólicos
que delineiam e norteiam o viver do sujeito em sociedade. Somente a partir do encontro real
com o Tu esse sujeito torna-se livre para, tomando consciência de si, ser autônomo para a ação
e decisão. No encontro, o homem toma ciência da qualidade das coisas em sua pureza, e não
em sua aplicabilidade segundo os seus interesses. Os interesses somem no encontro, e o que se
vê é o sentir o outro e se conhecer. “Somente agora, ele experiencia as coisas como soma de
qualidades. Sem dúvida, qualidades referentes ao Tu de cada evento de relação foram
acumuladas em sua memória” (BUBER, 2001, p. 69). Para Buber (idem, p. 83), “somente
aquele que conhece a relação e a presença do Tu, está apto a tomar uma decisão. Aquele que
toma uma decisão é livre”. Do contrário, estará preso à rotina das coisas, seguindo o fluxo da
corrente, acreditando que está andando por conta própria, mas anda em conformidade com as
exigências que a coletividade constrói, como acontece com Olímpico que, acreditando o sonho
ser seu, na verdade é o que uma realidade simbólica construiu para ele.
O semelhante ocorre com Macabéa, mas Macabéa não tem sonhos, nem projetos, nem
ambições, nem preocupação com o que o outro quer e pensa a seu respeito. Ela estava alheia a
tudo isso. Ignorava a significância dessa ambição por não compreender os códigos simbólicos
que os sustentavam e também nunca havia experimentado o encontro com o Tu. Estava alheia
aos sentimentos de Olímpico, porque também nunca o havia encontrado em sua Pessoa:
Quando ele falava em ficar rico, uma vez ela lhe disse:
– Não será somente visão?
– Vá para o inferno, você só sabe desconfiar. Eu só não digo palavrões grossos
porque você é moça-donzela.
– Cuidado com suas preocupações, dizem que dá ferida no estomago.
– Preocupações coisa nenhuma, pois eu sei no certo que vou vencer. Bem, e
você tem preocupações?
– Não, não tenho nenhuma. Acho que não preciso vencer na vida.
(LISPECTOR, 1998, p. 49-50)
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Como se vê, trata-se de um relacionamento oco, não apenas por falta de conteúdo no
diálogo, mas por falta de viver o outro em toda a sua integridade. Enquanto Olímpico estava
preocupado em vencer na vida na perspectiva do que os homens esperavam dele, Macabéa
estava sem preocupação alguma, nem mesmo com o encontrar-se ou mudar alguma situação,
simples que seja, ou então conhecer algum lugar ou coisa que lhe trouxesse algum sentimento
almejado. Nada. E isso também é preocupante, pois o esvaziar-se de si não significa encontrar
o outro.
Há dois extremos representados por meio dos nordestinos: aquele que vive para o outro,
para atender ao anseio do outro/da sociedade, uma vida arbitrária e regida pelos impulsos do
ganhar e conquistar; e aquela que, alheia a essa ambição moderna, permanece apática para a
vida, sem ambição nem social nem de alma, sem um pulsar que norteia suas ações. Entretanto,
o que semelha os dois é a ilusão de uma ação própria, autônoma. Olímpico age conforme o
ritmo da expectativa que ele construiu em torno do estereótipo do homem de sucesso: político
respeitado e rico. Macabéa age na ação da inércia, mantém as coisas como estão e não faz
qualquer esforço para alterar essa situação.
“Eis aqui toda a substância ígnea de minha capacidade de vontade em um formidável
turbilhão [...]: meu ato. [...] Se houvesse um demônio não seria aquele que se decidiu contra
Deus, mas o que, desde toda a eternidade jamais tomou uma decisão” (BUBER, 2001, p. 83).
O ato é a emancipação do sujeito, é o que o torna livre, dono de si, consciente de si nas relações.
“Que exigiremos pois da acção? Que modifique a realidade exterior, que enriqueça o nosso
universo de valores. [...] porque é todo o homem que dentro em nós se debruça para beber em
cada um dos nossos actos” (MOUNIER, 1960, p. 149). O homem constitui-se das ações que
são executadas, daí a importância de que elas sejam conscientes e de livre decisão do sujeito,
afinal, “a acção não tem como principal fim a construção duma obra exterior, mas a formação
daquele que executa, a sua capacidade, as suas virtudes, a sua unidade pessoal” (ibidem, p. 150151).
O homem só torna consciente de si a partir das relações genuínas, abertas, de trocas
sinceras e não rotuladas. No contrário, o homem perde-se de si mesmo na vivência superficial
do mundo. Buber (2001, p.84) ainda afirma que “o mundo do Isso [...] oprime o homem. Nele
o homem, contentando-se com um mundo de objetos, que não lhe podem mais tornar-se
presença, sucumbe. Então, a causalidade fugaz, intensifica-se até tornar-se uma fatalidade
opressora e esmagadora”. Ambos, Macabéa e Olímpico, vivem no mundo do Isso, na vivência
superficial do mundo. Ele perde-se de tanto viver a expectativa do mundo externo, dos objetos;
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ela perde-se por não viver coisa alguma, sempre alheia as pessoas e as coisas, vivendo no modo
automático e aceitando tudo que lhe vem, sem tomar uma decisão, sem executar um ato.
Para Buber (2001, p. 66), “a criança tem um prazo para substituir a ligação natural, que
a unia ao universo, por uma ligação espiritual, isto é, a relação”, e esse prazo precisa ser
vencido, pois, do contrário, a ligação entre o sujeito e tudo em seu torno não passará de acasos,
eventos espontâneos, produtos naturais sem carga semântica, sem significados construídos
pelos sujeitos envolvidos, sem uma ligação. O que se vê em Macabéa é que esse tempo parece
não ter sido vencido, pois ela permanece na ligação natural com as coisas, de aceitação diante
das ocorrências e eventos, pois “sabia que as coisas são assim mesmo” (LISPECTOR, 1998, p.
35). Essa aceitação puramente é uma reserva de energia desnecessária, é uma omissão na
tomada de decisão, é um demônio, nos dizeres de Buber, que mortifica a vida, concordando
com um determinismo aparente para justificar o estado das coisas, enfraquecendo qualquer
impulso para o ato. Conforme Buber (2001, p. 84), somente
Àquele que se esquece de toda causalidade e toma uma decisão do fundo de
seu ser, àquele que se despoja dos bens e da vestimenta para se apresentar
despido diante da face, a este homem livre, o destino aparece como réplica de
sua liberdade. Ele não é o seu limite mas o complemento; liberdade e destino
unem-se mutuamente para dar sentido; e neste sentido o destino, até há pouco
olhar severo suaviza-se como se fosse a própria graça.

O destino de Macabéa e de Olímpico não estava sendo construído por eles mesmos.
Enquanto ela estava no modo “deixa a vida me levar”, ele perseguia o sonho que construíram
para ele, preso na posse de bens e da necessidade de uma máscara para ser aceito no “paraíso
dos homens de bem”, nem que para isso precisasse agir de maneira reprovável. Somente com a
tomada de consciência de si, ambos poderiam perceber que as coisas não são assim e pronto,
que são possíveis de serem mudadas a partir das nossas ações e, mudando as coisas, construímos
o nosso destino. Olímpico não precisa satisfazer os anseios sociais que desenham uma imagem
simbólica do homem bem-sucedido para ser feliz, e Macabéa não deixaria a vida solta, pois se
atentaria para a sua própria condição como princípio para a mudança.
A suposição de um destino rígido e pré-determinado está no mundo do Isso, onde as
coisas são objetos e imperceptíveis em sua espiritualidade. Mounier (1960, p. 40) afirma que
“o homem não é encerrado no seu destino pelo determinismo. Se nos mantemos concretamente
ligados a numerosos e estreitos determinismos, cada novo determinismo que os sábios
descobrem é mais uma nota na gama da nossa liberdade”. Não há uma pré-determinação que
configura o destino dos seres. Há aqueles que vivem no empuxo da máquina, seguindo as prédeterminações sociais rotuladas em modelos simbólicos que alienam a mente do sujeito a ponto
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de implantar nele um aparente desejo genuíno, perdendo-se na configuração de uma realidade
simbólica; e há aqueles que, graças aos encontros com o Tu, vive independente das amarras
sociais e desfruta de vida autêntica, de experiência espiritual em equilíbrio com o outro, de
percepção da totalidade e não somente daquilo que é aparente, que vive consciente de si e do
outro não naquilo que as regras sociais exigem, mas naquilo que realmente é: Pessoa. O homem
livre constrói seu destino a partir de suas ações. Para o homem-de-ação, “ser-lhe-á necessário
sacrificar aquele pequeno querer, escravo, regido pelas coisas e pelos instintos, em favor do
grande querer que se afasta do ‘ser-determinado’ para ir ao destino” (BUBER, 2001, p. 88).
Essa tomada de postura de ser homem-de-ação impõe uma ruptura no status quo, pois
quebra as supostas regras de funcionamento dos relacionamentos sociais que implantam uma
relação de competitividade como sendo natural e saudável; que investem em padrões de vida
para incentivar o consumo e a satisfação de uma breve e momentânea felicidade; que constroem
listas de “boas maneiras” para formalizar o modo de tratamento entre uma pessoa e outra,
tornando as relações meros ritos superficiais. A ruptura torna as coisas mais significantes, pois,
para além das regras de etiqueta de tratamento pessoal, o homem vê o outro em uma integridade
e espiritualidade, respeitando-o não por mero formalismo, mas por reconhecimento de estar
perante um Tu, um ser que também é. Buber (2014, p. 75) afirma que:
É necessário renunciar à mania ou ao hábito panténicos que “dominam”
qualquer situação; é necessário acolher no poder dialógico da vida autêntica
desde os triviais mistérios do cotidiano até a majestade do destino destruidor.
A tarefa torna-se cada vez mais difícil e cada vez mais essencial; a realização,
cada vez mais obstruída e cada vez mais rica em decisões. Todo o caos
organizado da época espera pela ruptura e, onde quer que o homem perceba e
responde, está ele contribuindo para este fim.

O homem precisa responder frente à demanda que lhe surge, ao que lhe acontece. A
ação torna uma resposta diante das ocorrências. É a responsividade. Essa ação-resposta é
responsabilidade do homem livre na construção de seu destino. Segundo Mounier (1960, p.
119), “o homem livre é um homem que o mundo interroga e que responde; é o homem
responsável” (grifo do autor). Aquele que não responde diante da leitura dos signos que formam
a sociedade permanece na letargia. É necessária a responsabilidade na resposta que, para Buber
(2014, p. 49),
Responsabilidade genuína só existe onde existe o responder verdadeiro.
Responder a quê? Responder ao que nos acontece, que nos é dado ver, ouvir,
sentir. Cada hora concreta, com o seu conteúdo do mundo e do destino,
designada a cada pessoa, é linguagem para a atenção despertada. Para aquele
que está atento; pois não é preciso mais do que isto para iniciar a leitura dos
signos que nos são dados.
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O responder responsável não é mera reação diante dos acontecimentos, pois requer
atenção despertada perante as coisas que são experimentadas. Cada hora vivida é linguagem
confrontada pelo sujeito que vive, e essa linguagem pode ser tanto assimilada por mera
conformidade ou ser desvendada em sua verdade a partir de uma compreensão atenta das
ocorrências. O ser responsável por sua resposta é responsável por sua ação, e essa
responsabilidade é atingida genuinamente através dos relacionamentos Eu-Tu acumulados em
sua memória, pois permitiram revelar as coisas em sua essência e não em sua causalidade
apenas. Portanto, a resposta fruto de reação puramente automática não é genuína, e não constitui
o sujeito em Pessoa dotada de significados próprios.
Macabéa “não se conhece senão através de ir vivendo à toa” (LISPECTOR, 1998, p.
15), na frouxidão dos laços, no marasmo de um viver ralo sem ações que a deliberariam para
uma vida de atualidade. Sem construção de significados para seus relacionamentos e
experiências, sem dizer Tu para os que estavam próximos, sem experienciar a essência do ato
dialógico.
Macabéa também não conseguiu dizer Tu para Glória, pois, conforme o seu narrador,
“ninguém pode entrar no coração de ninguém. Macabéa até que falava com Glória – mas nunca
de peito aberto” (ibidem, p. 65). Se o coração de Macabéa não estava aberto para um diálogo
com Glória em virtude de desconfianças ou ressentimentos, isso não estava explícito no
comportamento da nordestina, já que ela era apática inclusive para os próprios sentimentos.
Macabéa não interagia sinceramente com Glória, porque não sabia como, porque nunca
experimentara o fato de ter uma relação de troca aberta e confiante. A reciprocidade é um
fundamento imprescindível para o ato dialógico. Buber (2014, p. 152) afirma que
O homem é antropologicamente existente não no seu isolamento, mas na
integridade da relação entre homem e homem: é somente a reciprocidade da
ação que possibilita a compreensão adequada da natureza humana. Para isto,
para a existência do inter-humano, é necessário, como foi mostrado, que a
aparência não intervenha perniciosamente na relação entre um ser pessoal e
um outro ser pessoal; é outrossim necessário, como foi também mostrado, que
cada um tenha o outro em mente e que o torne presente no seu ser pessoal.
Que nenhum dos parceiros queira impor-se ao outro é o terceiro pressuposto
básico do inter-humano. Não pertence mais a estes pressupostos o fato que um
exerça sobre o outro uma ação no sentido de propiciar-lhe a abertura; mas é
este certamente um elemento capaz de conduzir a um estágio mais alto do
inter-humano.

Primeiramente, isolamento não se refere especificamente ao estado de estar sozinho,
mas sim à situação de não haver trocas com o outro, relacionamento. Macabéa estava entre sete
bilhões de pessoas no mundo, mas ainda assim encontrava-se isolada, sozinha nesse turbilhão
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de gente. Para Buber (2014, p. 54), “não é a vida do homem solitário que devemos chamar de
monológica, mas daquele que não é capaz de atualizar, de uma forma essencial, a sociedade na
qual o seu destino o faz mover-se”. Macabéa não se atualizava em seu destino, pois permanecia
no monólogo diário da vida sem interação: ouvindo o rádio, ouvindo Glória, ouvindo Olímpico,
e nunca ouvia a si mesma e nem o outro em um encontro espiritual. O monológico de Buber
(2001, p. 108) está associado a uma vida sem ação, incapaz de atualizar-se, já que “a atualidade
é ação”; e essa ação, conforme já anunciado, está relacionada ao dizer Tu ao mundo,
descobrindo a si mesmo e capacitando-se para uma resposta verdadeira. Na compreensão de
Buber (ibidem, p. 79), “se o homem permitir, o mundo do Isso, no seu contínuo crescimento, o
invade e seu próprio Eu perde a sua atualidade, até que o pesadelo sobre ele e o fantasma no
seu interior sussurram um ao outro confessando sua perdição”. Macabéa estava perdida no
mundo do Isso, sendo incapaz de viver a atualidade de suas ações.
Somente um dia experimentou o ato dialógico ao estar só e encontrar-se consigo mesma,
mas foi tão rapidamente em um evento isolado que este nem impactou no seu modo de viver,
em seu estado de espírito para além do ato. “Quando as Marias cansadas foram trabalhar, ela
teve pela primeira vez na vida uma coisa a mais preciosa: a solidão. [...] Então dançou num ato
de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava porque ao estar sozinha
se tornava: l-i-v-r-e!” (LISPECTOR, 1998, p. 41). Essa liberdade vivida pela nordestina estava
no âmbito de fazer o que queria fazer sem que alguém lhe impedisse ou reprovasse. Agiu sem
medo e sem reservas, em total deslumbre de felicidade, “acho que nunca fui tão contente na
vida, pensou. Não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada” (ibidem, p. 42). Macabéa
encontrou uma fagulha de liberdade, mas que não repercutiu para além do quarto, para além
daquele episódio. Foi um encontro consigo própria, um ato dialógico com o momento de
solidão, com a Rádio Relógio e a vastidão do quarto. Encontrou-se, mas, logo, esqueceu-se de
si; voltou à rotina de uma vida sem atualidade, sem trocas, sem diálogos. No instante em que
estava só encontrou o dialógico, mas voltou-se logo para o monólogo que compunha a sua
existência.
Seguindo a sequência que Buber (2001) defende para a existência do inter-humano, a
aparência não pode interferir na relação. Essa aparência não se trata de uma aparência física
que revela a condição social, o gosto pela moda ou não, etc. Também não está relacionada ao
papel social que a determinada pessoa desempenha em suas funções: se professora ou médica,
filho ou pai, etc. Mas refere-se à aparência que julgamos a princípio, a concepção aparente que
fazemos da pessoa com a qual estamos interagindo. É preciso romper o aparente para encontrar
a pessoa em si, e romper o aparente é um exercício de negação dos conceitos pré-concebidos,
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aqueles com os quais interagimos no mundo do Isso. Não interagimos com a professora, ou a
médica, ou o pai ou o filho, precisamos interagir com a pessoa que é professora, pai, etc. Não é
com o aparente que precisamos estar atentos, pois se assim permanecermos, estaremos apenas
no mundo do Isso.
Ao romper com o que é aparente dizemos Tu à pessoa, e aí sim a temos em nossa mente,
tornando-a um ser pessoal, presente no ato dialógico. Ter o outro em mente não consiste apenas
em perceber o indivíduo à sua frente; é preciso tê-lo presente em sua dimensão Pessoal para,
somente assim, compreendê-lo e encontra-lo. A presença também não está restrita à questão
física, da matéria, mas é necessária a presença mental e espiritual de ambos no momento do ato
dialógico. Outra pobreza em Macabéa: estar presente. Logo ela que vivia “no mundo da lua”,
cujos pensamentos estavam no irreal cotidiano e que “vago era o seu mundo terrestre”
(LISPECTOR, 1998, p. 34). Ao ausentar-se da vida terrestre e dos eventos que lhe ocorriam,
ausentava-se da vida e de si mesma. Segundo Mounier (1960, p. 59-60)
Pela experiência interior a pessoa surge-nos como uma presença voltada pra o
mundo e para as outras pessoas, sem limites, misturada com elas numa
perspectiva de universalidade. As outras pessoas não a limitam, fazem-na ser
e crescer. Não existe senão para os outros, não senão pelos outros, não se
encontra senão nos outros.

A experiência que Macabéa teve consigo, sozinha no quarto, não foi suficiente para que
ela se tornasse presença voltada para o mundo e para os outros, pois a experiência interior foi
pequena, momentânea e rápida demais. São necessárias mais trocas, mais interações com o Tu
para enriquecer-se espiritualmente e, então, propiciar a abertura para o diálogo. No modo de
existência “deixa a vida me levar”, em que as ações são meros efeitos da causalidade no mundo
do Isso, a presença é quase nunca estabelecida. “O que esperamos nós quando desesperados e,
mesmo assim, procuramos alguém? Esperamos certamente uma presença, por meio da qual
nos é dito que ele, o sentido, ainda existe” (BUBER, 2014, p. 47). É na presença que se encontra
refúgio, alento e troca, somente na presença a pessoa se encontra e encontra o outro, pois “o
essencial é vivido na presença” (idem, 2001, p. 58). Mas para que esse encontro aconteça, é
necessária uma abertura, uma disposição para ver o outro além de objeto, mero instrumento
funcional na sociedade técnica. Para Buber (2014, p. 147)
Tomar conhecimento íntimo de um homem significa então, principalmente,
perceber sua totalidade enquanto pessoa determinada pelo espírito, perceber o
centro dinâmico que imprime o perceptível signo da unicidade e toda a sua
manifestação, ação e atitude. Mas um tal conhecimento íntimo é impossível
se o outro, enquanto outro, é para mim o objeto destacado da minha
contemplação ou mesmo observação, pois a estas últimas esta totalidade e este
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centro não se dão a conhecer: o conhecimento íntimo só se torna possível
quando me coloco de uma forma elementar em relação com o outro, portanto
quando ele se torna presença para mim.

Macabéa não era presença para pessoa alguma, “para as pessoas outras ela não existia”
(LISPECTOR, 1988, p. 63), tanto fazia se existisse ou não, pois era “um parafuso dispensável”
(ibidem, p. 29). Em consoante com essa apatia, permanecia no mundo do Isso, “contentandose com um mundo de objetos, que não lhe podem mais tornar-se presença” (BUBER, 2001, p.
84).
A ausência de presença no mundo moderno é uma realidade tão factual que se torna
pouco percebida. Ao situar-se numa rede de muitos contatos, o homem perde o valor da real
presença do outro. O mesmo ocorrera com Macabéa que “ouvira na Rádio Relógio que havia
sete bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida. Mas com a tendência que tinha para
ser feliz logo se consolou: havia sete bilhões de pessoas para ajudá-la” (LISPECTOR, 1998, p.
58). Dos sete bilhões de pessoas no mundo, quais estariam presentes de espírito para o encontro
com o outro? Acostumamos a ver a lista cheia de nomes e caímos na falsa ideia de que são
todos reais, quando na verdade são apenas simulacros do real humano, unidos unicamente pela
coletividade, pelo agrupamento massivo dessas diversas pessoas. Em suas palavras, Mounier
(1960, p. 65-66) diz que “no universo em que vivemos, a pessoa está a maior parte das vezes
mais exposta do que rodeada, mais abandonada do que comunicada. É avidez da presença: mas
o mundo inteiro de pessoas está maciçamente ausente”. Sete bilhões de pessoas aparentemente
presentes, mas ausentes para o encontro.
Ao traçar sua teoria do dialógico, Buber (2014, p. 40) também aborda a vivência do
homem em comunidade e, para isso, diferencia a coletividade da comunidade propriamente.
“De diálogos genuínos, de certeza para certeza e também de uma pessoa receptiva para outra
pessoa receptiva. Somente então aparecerá a comunidade autêntica”, diz Buber. Macabéa se
situa em uma coletividade moderna, composta por pessoas que se ocupam de suas atividades
técnicas, mas nunca pertenceu a uma comunidade, nem mesmo familiar: “Mas uma coisa
descobriu inquieta: já não sabia mais ter tido pai e mãe, tinha esquecido o sabor. E, se pensava
melhor, dir-se-ia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo mofado”
(LISPECTOR, 1998, p. 29). Não havia vínculo algum, desde sua infância, com qualquer pessoa
que seja; não havia pertencimento à algum grupo social, nem por interesse, nem por
conveniência. Existira só, atrofiada, já que “não sabia que ela era o que era, assim como um
cachorro não sabe que é cachorro” (ibidem, p. 27), e por isso nunca tornou ou vivenciou
presença. “O diálogo não se limita ao tráfego dos homens entre si; ele é [...] um comportamento
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dos homens um-para-com-o-outro” (BUBER, 2014, p. 40). Não basta que existam as pessoas
em um espaço físico ou simbólico, é preciso que essas pessoas estejam voltadas umas para as
outras, abertas ao diálogo, presentes:
A coletividade fundamenta-se numa atrofia organizada da existência pessoal;
a comunidade, no aumento e na confirmação desta existência, no interior da
reciprocidade. O atual zelo devotado à coletividade é uma fuga da pessoa
diante da prova e da consagração da comunidade, diante da dialógica vital que
está no coração do mundo e que exige o engajamento do si-mesmo (ibidem,

p. 66-67).
Somente na coletividade é possível estar entre milhões de pessoas e continuar voltado
para si. Na comunidade, os membros se comunicam no diálogo e na reciprocidade, diz Tu um
ao outro. No mundo do Isso em que a coletividade se configura, o homem “é privado de oferta
e graça, de encontro e de presença, entravado nos fins e nos meios, [...] sobre si se concentra”.
(BUBER, 2001, p. 89). Esse concentrar-se em si não é mero comportamento egoísta.
O dobrar-se-em-si-mesmo é diferente do egoísmo ou mesmo do “egotismo”.
Não é que o homem se ocupe de si mesmo, se contemple, se apalpe, se
saboreie, se adore, se lamente; tudo isto pode ser-lhe acrescentado, mas não é
parte integrante do dobrar-se-em-si-mesmo. [...] Chamo de dobrar-se-em-simesmo o retrair-se do homem diante da aceitação, na essência do seu ser, de
uma outra pessoa na sua singularidade. [...] Denomino dobrar-se-em-simesmo a admissão da existência do Outro somente sob a forma da vivência
própria, somente como “uma parte do meu eu”. O diálogo torna-se aí uma
ilusão, o relacionamento misterioso entre mundo humano e mundo humano
torna-se apenas um jogo e, na rejeição do real que nos confronta, inicia-se a
desintegração da essência de toda realidade. (idem, 2014, p. 58),

Macabéa não era egoísta, ela era dobrada em si mesma, não no sentido de pensar
somente em si, mas de estar retraída e, por isso, impossibilitada para o encontro, “ela como uma
cadela vadia era teleguiada exclusivamente por si mesma. Pois reduzira-se a si”. (LISPECTOR,
1998, p. 18). Não havia diálogo genuíno, o qual Buber (2014, p. 53-54) chama de autêntico,
“onde cada um dos participantes tem de fato em mente o outro ou os outros na sua presença e
no seu modo de ser e a eles se volta com a intenção de estabelecer entre ele e si próprio uma
reciprocidade vida”. Ela estava inteiramente em si mesma, em um mundo intocável pelas
experiências – já que essas eram tão poucas e raramente aconteciam – com intuito de poupar
sua parca vida, conforme seu narrador a descreve:
Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria
ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se
tivesse gosto. Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de
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menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. (LISPECTOR, 1998,
p. 32)

Por não ter consciência de sua miserável condição, Macabéa se poupava de grandes
experiências, acreditando estar alongando sua vida com um viver de menos. Leviano engano.
Poupar a vida é exatamente não viver; nessa econômica desnecessária, o viver de menos
significa a mortificação do que poderia ser, conforme Sarah Westphal6, em seu texto intitulado
“Quase”, preludia:
Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que
se perdem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita
mania de viver no outono. [...] Pergunto-me, às vezes, o que nos leva a
escolher uma vida morna; ou melhor não pergunto, contesto. A resposta eu sei
de cór. Está estampada na distância dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na
indiferença dos "Bom dia", meio que sussurrados. Sobra covardia e falta
coragem até para ser feliz. [...] O nada não ilumina, não inspira, não aflige
nem acalma, apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. [...] Preferir
a derrota prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer.
[...] De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma. [...]
Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que
sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando porque, embora
quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu.

Em um viver de menos por abrir mão de ter gosto e ambição, Macabéa agia contra a
própria vida, um suicídio figurado. É o viver característico de uma rotina moderna sem a
percepção real do que é propriamente a vida. Cercado por metas estabelecidas em uma
sociedade simbólica, o sujeito só vê objetos à sua frente e, não encontrando sentido nisso,
apenas experimenta as coisas sem por elas ser tocado, nunca traça um relacionamento com o
outro, permanecendo no instante perpétuo do “quase”.
Na separação do seu amado namorado, que a trocou pela colega de trabalho, Glória, não
demonstrou a angústia comum da perda, “procurou continuar como se nada tivesse perdido.
(Ela não sentiu desespero etc. etc.)” (LISPECTOR, 1998, p. 61), “Macabéa continuou a gostar
de não pensar em nada. Vazia, vazia [...], ela era quase impessoal”. (ibidem, p. 62). Para Buber
(2001, p. 78) “o Eu separado dos sentimentos é um alma-pássaro que volita”. Macabéa volita a
esmo, sem a expectativa da chegada a algum lugar. “Os sentimentos, mesmo os mais
duradouros, não conhecem senão o instante fugaz, aquilo que ainda não existe” (ibidem). Os
sentimentos do humano são desfigurados no mundo do Isso, porque o que resta é o tratamento
objetivo com as coisas e pessoas, e isso configura seres doentes de alma, insensíveis para o
outro e para as suas próprias dores. “A pessoa só cresce na medida em que sem cessar se purifica
6

Disponível em <http://papelbaunilha.blogspot.com.br/2002/04/quase.html>. Acesso em mar/2018.
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do indivíduo que nela está. Não o conseguirá virando toda a atenção sobre si própria, mas, pelo
contrário, tornando-se disponível, e por isso mesmo mais transparente a si própria e aos outros”
(MOUNIER, 1960, p. 58), do contrário, o que resta é o viver macabeano: a perda de si no
individualismo regente, oculto na insensibilidade de uma vida sem relações estáveis, de
confiança; há apenas a iminência de que tudo pode esvanecer e, por isso, não se apega a nada e
a ninguém para proteger-se no isolamento a procura de uma vida sem sofrimento.
– Por que é que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando, embora
isso custe dinheiro.
– É para eu não me doer.
– Como é que é? Hein? Você se dói?
– Eu me doo o tempo todo.
– Aonde?
– Dentro, não sei explicar. (LISPECTOR, 1998, p. 62-63)

Macabéa, embora seja impessoal, sentia o ardor da vida no mundo do Isso. Não sabia
explicar-se, mas sua alma sentia a insatisfação do vazio, como todo humano, e desejava, no
mínimo, o fôlego que tinha a vida dialógica. Ela está perdida em um mundo todo feito contra
ela; em um mundo em que, segundo Mounier (1960, p. 69),
nos deixamos aglomerar quando renunciamos a ser pessoas lúcidas e
responsáveis; mundo da consciência sonolenta, dos instintos anónimos, das
opiniões vagas, dos respeitos humanos, das relações mundanas, do ‘diz-quediz-que’ quotidiano, do conformismo social ou político, da mediocricidade
moral, da multidão, das massas anónimas, das organizações irresponsáveis.
Mundo sem vitalidade e desolado, onde cada pessoa renunciou
provisoriamente a sê-lo, para se transformar num qualquer, não interessa
quem, de qualquer forma.

Mundo de “fantasmas sem rostos” (BUBER, 2014, p. 54), no qual as pessoas se perdem
no vazio de um viver ralo, seguindo apenas o acaso de uma vida guiada pelo empuxo social.
Macabéa “era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares
como ela? Sim, e que são apenas um acaso” (LISPECTOR, 1998, p . 36), e ser acaso dói, pois
o vazio pede sempre um conteúdo, pede o preenchimento por algo; daí vem os vícios e as
demais maneiras para fugir, mesmo que seja por instantes, desse vazio voraz que perpetra a
vida sem diálogo.
O último princípio apontado por Buber (2014) para o relacionamento inter-pessoal é que
nenhum dos parceiros queira impor-se ao outro, mas que haja um agir sobre o outro no sentido
de propiciar abertura durante o diálogo que se apresenta de três maneiras: genuíno, técnico e o
monólogo disfarçado de diálogo.
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A primeira espécie de diálogo tornou-se rara; onde ela surge, por mais “não
espiritual” que seja sua forma, traz o testemunho da perpetuação da substância
orgânica do espírito humano. A segunda espécie faz parte dos seus bens
essenciais e inalienáveis da “existência moderna”. [...] E a terceira... Um
debate no qual os pensamentos não são expressos da forma em que existiam
na mente mas que, no ato de falar, são tão aguçados que podem acertar o ponto
mais sensível e isto sem se considerar os indivíduos com quem se fala como
pessoas presentes; uma conversação, que não é determinada nem pela
necessidade de comunicar algo, nem por aquela de aprender algo, nem de
influenciar alguém, nem de entrar em contato com alguém, mas é determinada
unicamente pelo desejo de ver confirmada a própria autoconfiança, decifrando
no outro a impressão deixada, ou de tê-la reforçado quando vacilante; uma
conversa amistosa, na qual cada um se vê a si próprio como absoluto e legítimo
e ao outro como relativizado e questionável; um colóquio amoroso, em que
tanto um parceiro quanto ao outro se regozija no esplendor da própria alma e
na sua vivência preciosa: - que submundo de fantasmas sem rosto! (BUBER,
2014, p. 53-54)

O que se vê nos diálogos modernos, que acontecem no dia a dia da rotina, é uma tentativa
de o sujeito confirmar a sua própria autoconfiança, afirmar a si mesmo perante o outro, vendo
unicamente a si própria, e o outro apenas como instrumento de sua autoafirmação, de sua
autovalorização. Há uma supremacia de si perante o outro, na tentativa sempre de dizer a última
palavra, pois sua opinião deve sobressair às demais, tornando-se vitorioso do embate. Mas o
diálogo genuíno não se limita a ouvir, refutar ou concordar, e dar seus palpites. O ato dialógico
pressupõe abertura de ambos para a experiência do diálogo, no sentido de aprender e construirse. Nas trocas há sempre crescimento de todos, e não exaltação de um. O resultado é sempre de
vitória, de ganho, de desenvolvimento, não de um assunto qualquer que está sendo tratado (isso
é objeto apenas), mas de si enquanto Pessoa, construindo significados enaltecedores para a vida,
e não apenas para uma dada circunstância.
A real constituição do homem, o qual torna-se verdadeiramente humano e não apenas
indivíduo, gira em torno da linguagem, pela qual nos comunicamos com o outro e com o mundo
nos tornando Eu. A potência da linguagem está na emancipação desse sujeito, constituindo uma
pessoa, ávida para tornar o mundo inteligível para responder diante dele, a partir de uma ação
livre, independente das amarras e obrigações sociais que, definindo um ritmo, impõe ao homem
seguir suas regras. A pessoa constituída pela linguagem experimenta as trocas genuínas que o
dizer Tu propicia, pois vai para além do aparente e vive a essência do ser. Do contrário, uma
vida parca da linguagem na constituição do ser, configura seres autômatos, ligeiramente
dormentes e avessos a realidade que o circunda. O mundo é ininteligível e a resposta diante dele
torna-se comprometida, configurada apenas em reações diante das causalidades. É a
permanência no mundo do Isso, sem relações que transcendem os rituais sociais, seguindo uma
linguagem de codificações convencionais e determinantes por puramente assimilação
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inconsciente, sem poder se livrar das correntes simbólicas que desenham um panorama de
sociedade rotulada e modelada.
O dizer Tu propicia a pessoa ir além das regras que lhes são impostas: não há
obrigatoriedade para tornar aquilo que a coletividade espera. Há, sim, uma busca genuína por
suas conquistas pessoais, por um experienciar o outro em sua singularidade e totalidade, sem
um interesse precedido, sem um objetivo norteador; há apenas o experienciar e, através disto,
o emancipar-se, o constituir-se, o evoluir-se para uma vida rica de significados que dignificam
o homem, uma vida de atualidade, com ações responsáveis e genuinamente construídas por
relações Eu-Tu antes constituídas.
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ARREMATE FINAL
A arte literária, em comum com as demais artes, tem o poder de tornar nítido aquilo que
mal se vê e está quase apagado. Foi a partir da literatura que Clarice Lispector tornou visível
um problema social tão pouco percebido: a linguagem na configuração do sujeito que, quando
mal desenvolvida, se torna um desfalque e compromete o despertar para uma vida significativa
no sentido de ir além da codificação do sistema.
Tudo parte da linguagem, desde a primeira infância quando uma criança constrói
significados e critérios para discernir uma pessoa (a qual chama de mãe, por exemplo) das
demais outras; quando, já maduro, consegue entender o comportamento das pessoas e
diferenciar diversas qualidades; quando vivencia-se experiências que provocam determinadas
sensações; quando se precisa fazer a leitura de uma informação para tomar conhecimento de
algo; etc. A vida no cotidiano está cercada de signos e símbolos que precisam passar pela
leitura/assimilação do sujeito, consciente ou inconscientemente.
Todas as ações e relações interpessoais estão ancoradas em diversos significados que
são construídos ao longo das experiências traçadas no dia a dia de cada pessoa e, por isso, tentar
compreender a constituição do sujeito a partir da relação que ele traça com a linguagem é
pertinente e um jeito de desvendar uma parcela do mistério que gira entorno do ser humano.
Macabéa, nordestina semi-analfabeta, representa as pessoas da vida moderna,
conduzidas pelo empuxo social que normatiza os costumes e enquadra as pessoas em classes e
grupos, massificação na coletividade. Diante desse perfil, percebe-se que Macabéa assimila
pouco dessa linguagem que configura os seres, pois, ou se apresenta como alheia a tudo isso,
apática e ausente de si mesma, ou age somente em conformidade com esses códigos, caindo na
ilusão de uma vida autônoma, quando na verdade é somente um autômato.
A linguagem que configura os seres é aquela construída e assimilada ao longo dos
relacionamentos e experiências. Cada evento fornece novos significados e sentidos que vão
adentrando na rede semântica de cada sujeito, proporcionando-lhe uma ampliação do seu
mundo interior, dos seus pensamentos, e da compreensão do mundo que o cerca. Para além do
mundo físico e concreto, o ser humano constrói uma realidade codificada que lhe permite a
apropriação de sentido: cada situação, cada ação, cada resposta dada às ocorrências constituem
uma cadeia sígnica que forma a pessoa.
A linguagem não está apenas na estruturação simbólica do mundo, de uma realidade
social. Ela também participa na transcendência do homem quando permite a qualidade das
relações pelo uso da palavra-princípio Eu-Tu ou Eu-Isso que, segundo Buber, fundamenta a
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existência humana. Não são apenas as relações ocorridas no dia a dia da causalidade que
formam o sujeito. Mais do que isso, são as qualidades da relação que constituem o sujeito em
Pessoa. Daí a importância da compreensão da linguagem que codifica uma dada realidade, pois,
percebendo-a, a pessoa torna-se capaz de transcendê-la.
Macabéa não apresenta uma relação genuína com pessoa alguma; além de sua parca
interação social; todas as suas interações são desnutridas de sentidos valiosos para a construção
do Ser Humano. Quando as relações estão apenas no nível de proximidade funcional e de
objetividade, a pessoa se esquiva do que é realmente Humano: para além da matéria e
causalidade, existe um lado espiritual que só é atingido a partir de trocas genuínas que a
linguagem proporciona. Por outro lado, quando se trata do mundo da causalidade, Macabéa
também se apresenta alheia à linguagem, pois não compreende a codificação do sistema
moderno de lutas e conquistas por um espaço na sociedade econômica, de um desejo ambicioso
de estar de acordo com algum padrão estabelecido. Macabéa vive na impessoalidade para si
mesma e para o mundo; ausente de qualquer reação frente aos estímulos do seu contexto.
Por fim, considerando Macabéa um tipo ideal weberiano que a sobrecarrega das
possibilidades de uma vida parca da linguagem, compreendemos que a linguagem, enquanto
instrumento estruturador da sociedade, é fator pontual para o estudo da formação do sujeito e
para ampliar nossa concepção de ser no mundo. A linguagem está em todas as nuances e, por
isso, precisa ser atenciosamente conduzida na formação de um sujeito que compreende a
codificação do sistema para ir além dele e que se mostra aberto para as relações, seguro de si
por ter ciência que se forma a partir do outro nos inúmeros acontecimentos que, além de sociais,
são espirituais.
O homem não pode ser visto como um ser pré-determinado pelos códigos
estruturadores, mas, para além disso, deve-se considerar sua capacidade de transformar o
mundo ao seu redor, a partir da compreensão de que existem as qualidades das relações e que
essas são conduzidas pelo fluxo da linguagem. Tomar consciência de que o que nos torna
humanos são as interações sociais que vão além das objetividades, impulsiona um novo modo
de viver, uma vontade genuína de não se conformar com esse mundo, mas de transforma-lo
pela renovação da mente e do espírito. A linguagem nos apresenta as relações Eu-Tu que nos
revela a nós mesmos como seres espiritualmente constituídos do Outro.
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