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UMA ANÁLISE SOBRE O NARRADOR E A NARRATIVA LITERÁRIA NO 

ROMANCE: A HORA DA ESTRELA DE CLARICE LISPECTOR 

 

 Ingrid Gryczak Moreira1 

 

Resumo: O presente trabalho propõe-se a efetuar uma análise literária, por meio da 

linguagem, evidenciando aspectos estilísticos da literatura de Clarice Lispector. Elementos 

como a sintaxe narrativa, o perfil do narrador e o romance, assim como a ficção e a angústia 

que perpassam a narrativa da escritora na obra A Hora da Estrela. Este artigo objetiva-se a 

demonstrar que tais marcas referentes ao narrador e a narrativa se encontram presentes no 

romance. O trabalho de análise respalda-se em uma teoria estruturalista por meio de uma 

narrativa psicanalítica, considerando condutas sentimentais, intenções e motivos que 

constroem a narrativa, e que são sequenciadas e distribuídas pelo narrador. Com base em 

teóricos como: ADORNO (1983 e 2003), BARTHES (1973), BENJAMIM (1983), 

CANDIDO (2006), GOLDMANN (1976), LUCKÁCS (1968 e 2000), TODOROV (1973), 

entre outros estudiosos. 
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1. Literatura 

 

A literatura, assim como as demais ciências humanas, exatas e sociais, está presente na 

sociedade há muitas décadas, proveniente da palavra litteratura que significa “a arte de 

escrever”, originária do latim segundo o dicionário online da Língua Portuguesa. É 

considerada uma arte, relacionando-se as letras e a escrita, tende por abarcar um grande cunho 

artístico, literário e linguístico envolvendo a prosa, o verso, a ficção, o real ou o imaginário. A 

obra História da Literatura Brasileira, de José Veríssimo retrata de forma muito primitiva e 

colonial a relação de Literatura, enquanto arte e a sua representatividade literária inserida na 

realidade social: 

 

Literatura é arte literária. Somente o escrito com o propósito ou a intuição 

dessa arte, isto é, com os artifícios de invenção e de composição que a 

constituem é, a meu ver, literatura. Assim pensando, quiçá erradamente, pois 

não me presumo de infalível, sistematicamente excluo da história da 
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literatura brasileira quanto a esta luz se não deva considerar literatura. Esta é 

neste livro sinônimo de boas ou belas letras, conforme a vernácula noção 

clássica. Nem se me dá pseudonovidade germânica que no vocábulo 

literatura compreende tudo o que se escreve num país, poesia lírica e 

economia política, romance e direito público, teatro e artigos de jornal e até 

o que se não escreve, discursos parlamentares, cantigas e histórias populares, 

enfim autores e obras de todo o gênero (MATOS, 1912, p. 8). 

 

Reconhecemos que os estudos da literatura no Brasil refletem uma junção histórica, 

política e social e conforme afirma Terry Eagleton, “um ganho histórico da teoria cultural foi 

estabelecer que a cultura popular também merece ser estudada” (EAGLETON, 1943, p. 17). 

O teórico Antonio Candido em sua obra Literatura e Sociedade, demostra a relação entre a 

Literatura e a sociedade em vários níveis, analisando tanto o externo como o interno da obra, 

além de muitas outras caraterísticas que influenciam na literatura e na interpretação da 

mesma, tendo em vista à época, o ano, a idade, o social, entre outras. 

 

De fato, antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra 

dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este 

aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois chegou-se a posição 

oposta, procurando-se mostrar que a matéria de uma obra é secundária, e que 

a sua importância deriva das operações formais postas em jogo [...] 

(CANDIDO, 2006, p. 13). 

 

Por volta do século XVIII, há o declínio do prestígio da retórica, e a literatura começa 

aproximar-se da sociedade, tornando-se a cada dia mais plural e aberta as múltiplas 

interpretações. Portanto, diferentes perspectivas e novos paradigmas são tomados pela 

literatura. “A Literatura, poderíamos concluir, é um ato de fala ou evento textual que suscita 

certos tipos de atenção. Contrasta com outros tipos de atos de fala, tais como dar informação, 

fazer perguntas ou fazer promessas na maior parte do tempo [...]” (CULLER, 1999, p. 34).  

Com efeito, a evolução cultural a literatura transfigura-se da epopeia grega, com seu 

herói coletivo que luta pelo bem comum até o romance moderno, com o seu herói 

problemático fragmentado e isolado, que se divide em tipologias do romance ocidental 

analisadas por Lukács, na qual no século XIX é postulado como o quarto gênero que é 

abarcado por transformações, e surgem então novas modalidades. O romance do “idealismo 

abstrato”, “o romance psicológico” e o “romance educativo”, segundo os romances de Tolstoi 

que abrange diversas funções sociais e de relações humanas. Para Lukács: o romance é a 
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história de uma busca degradada (a que ele chama “idólatra”) de valores autênticos, por um 

herói problemático, num mundo degradado (GOLDMANN apud LUKÁCS, 1976, p. 10). 

Torna-se notável que a literatura é abrangente, é individual, mas também é coletiva. 

As formas que são atribuídas à literatura resultam em parâmetros distintos de teorias literárias 

que buscam por analisa-las e classifica-las expandindo a gama de gêneros, que passam a ter 

novas versões resultantes da cultura e sociedade.    

 

[...] os gêneros se cruzam num emaranhado inextricável, como indício da 

busca autentica ou inautêntica pelo objetivo que não é mais dado de modo 

claro evidente; a sua soma resulta meramente numa totalidade histórica da 

empiria, onde, para as formas individuais, bem se podem buscar e 

eventualmente encontrar condições empíricas (sociológicas) de sua 

possibilidade de surgimento, mas onde o sentido histórico-filosófico da 

periodicidade nunca mais se concentrará nos gêneros erigidos em símbolo, 

sendo impossível decifrar e interpretar nas totalidades das eras históricas 

mais do que nelas próprias se encontra (LUKÁCS, 2000, p. 39).   

 

É de total veridicidade que a literatura reflete uma sociedade culturalmente, assim 

como existem vestígios da literatura na história também ocorre ao contrário, embora os textos 

literários não sejam reconhecidos como documentos históricos, muitas vezes tendo sua 

autenticidade colocada em dúvida. No entanto, a literatura está inserida em nosso contexto 

não somente cultural como também social, econômico, religioso, linguístico, entre outros, e a 

cada dia aproxima-se de todas as camadas e classes representadas como reflexos da mesma, 

de tal forma que a narração ordena ao leitor uma busca de pormenores e particularidades de 

interpretação, acompanhando-o até o desenvolvimento conclusivo da obra, e é determinado é 

claro, pelo horizonte de expectativa, ou seja, pelo contexto social e as experiências 

particulares de cada leitor. 

 

2. Sobre a narrativa  

 

A Literatura é fragmentada e dividida em escolas e vertentes diversas dentre a 

sociologia, histórica, biográfica, marxista, os estudos culturais, psicanalíticos, analíticos, 

inserindo-se o formalismo Russo, o estruturalismo Frances, entre outros estudos literários, 

teóricos e críticos. No entanto, nesse trabalho o interesse será restrito a proposta de uma 
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análise sobre a teoria narrativa, embasada na obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. 

Segundo Roland Barthes, em sua obra Introdução a Análise Estrutural da Narrativa, existe 

três terminologias que sustentam a narrativa, a articulada, oral, e escrita: 

 

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro lugar uma 

variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substancias diferentes, 

como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas 

narrativas: a narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou 

escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de 

todas estas substancias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, 

na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na 

pantomima, na pintura [...] (BARTHES, 1973, p. 19).  

 

Embora com o passar das décadas, ocorrendo às modificações e as diversas formas de 

narrativas, ela ainda permanece presente em todos os tempos e para todos os povos, em 

diversos lugares e sociedades distintas. Não pode haver um povo sem a sua narrativa, é, pois 

uma necessidade, algo inerente à humanidade, independente do espaço, tempo ou lugar e 

mesmo com sua variedade e variantes, a narrativa é geral aos povos, e nativa ao ser.   

 

A narrativa começa com a própria história da humanidade; não há em parte 

alguma povo algum sem narrativa; todas as classes, todos os grupos 

humanos tem suas narrativas, e frequentemente estas narrativas são 

apreciadas em comum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta: a 

narrativa  ridiculariza a boa e a má literatura: internacional, trans-histórica, 

transcultural, a narrativa está ai, como a vida (BARTHES, 1973, p. 20).  

 

A narrativa trata-se de um fato universal, estudada desde Aristóteles e a epopeia grega 

até as diversas formas de narrativas contemporâneas, e para o estruturalismo é uma questão 

não apenas de controlar a infinidade de falas (paroles), mas ainda descrever a língua (langue) 

sua origem e como são produzidas. Para Formalistas Russos como Propp e Levi- Strauss, “a 

narrativa é uma simples acumulação de acontecimentos, caso em que se pode falar dela 

referindo-se a arte, ao talento ou ao gênio do narrador (do autor)” (BARTHES, 1973, p.20).  

Para que seja estudada exige-se uma classificação, uma teoria para a narrativa, originária da 

analise estrutural e da linguística, já que o interesse recai ainda sobre o discurso, e este deve 

ser estudado a partir da linguística. A literatura por sua vez não pode ser considerada como 

uma arte separadamente da linguagem, pois esse é o instrumento para a expressão de seu 
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conteúdo, belo, informativo, ou ficcional, o discurso faz parte da linguagem. É a linguística 

que oferece uma análise estrutural da narrativa para que possa verificar-se o sistema de 

significação “Uma narrativa não é uma simples soma de proposições e classificar a massa 

enorme de elementos que entram na composição de uma narrativa” (BARTHES, 1973, p. 25). 

A linguagem narrativa, portanto é ampla e envolve um apanhado de elementos e significados 

analisados pela teoria da narrativa literária, que buscam estruturar o caminho do narrar.   

A contemporaneidade nos coloca em questão a seguinte pergunta: Existe ainda hoje a 

possibilidade de narrar? O problema do narrador é posto em discussão a partir do século XX, 

e resulta-se na dúvida de como narrar? Por meio do surgimento de diferentes narradores e 

modos de narração chega-se à crise da posição do narrador do romance contemporâneo de 

Adorno e Lukács. “Assim como a pintura perdeu muitas de suas funções tradicionais para a 

fotografia, o romance as perdeu para a reportagem e para os meios da indústria cultural, 

sobretudo para o cinema” (ADORNO, 2003, p. 56). Até o século XIX os romances 

mostravam a vida tal qual sua realidade, após o mesmo século o cinema passou a fazer isso, e 

cada dia criam-se novas formas narrativas e mais mídias. “O narrador está atacando um 

componente fundamental de sua relação com o leitor: a distância estética” (IBIDEM, p. 61). A 

distância estética era fixa nos romances tradicionais, no entanto, mais tardar ela pode ser 

alterada como as posições de câmeras do cinema, onde o leitor pode ser levado e influenciado 

pelo narrador a fim de percorrer o percurso proposto por ele e pela sua estrutura. Como se 

instalasse uma câmera na mente da personagem, e permitisse um acompanhamento de 

exatamente todos os seus passos, o que ela pensa e como pensa, quando, onde, etc. O 

pensamento do ser humano, no entanto, naturalmente não tende a ser perfeitamente ordenado, 

e quando se deseja expor para outros, ou para ele próprio de forma semelhante ao natural, 

sofre-se uma desordem, onde se envolve presente e passado, realidade e desejos 

da personagem (ou narrador) que se misturam na narrativa, alterando limites espaço-

temporais verossímeis. Segundo experiências promovidas por Joyce e Proust que 

reconheceram características como essa, assim como a busca introspectiva, mas foi Lispector 

quem introduziu esse estilo no Brasil. Para Friedman: 

 

 “a ‘Câmera’ e o ‘Fluxo de Consciência’ são os que mais caracterizam a 

literatura contemporânea porque neles se detecta uma subversão ótica 
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tradicional do relato. [...] É um resgate dos pensamentos das personagens ou 

do narrador na sua forma primitiva, à medida que surgem, desarticulados, 

como a própria sintaxe que os apresenta e descontínuos como o mundo que 

lhes dá sustentação” (FRIEDMAN apud BASTOS, 2010). 

 

As narrativas podem mudar estruturalmente, o narrador deixa de ser aquele da cultura 

popular, oral, ou das narrativas clássicas e torna-se um narrador mais próximo do leitor e 

sujeito a modificações e com amplas funções no narrar.  

 

A narrativa pode ser integralmente cortada em unidades funcionais? [...] 

existem sem dúvidas muitos tipos de funções, pois há muitos tipos de 

correlações. [...] a narrativa só se compõe de funções: tudo em graus 

diversos significa aí. Isto não é uma questão de arte (da parte do narrador), é 

uma questão de estrutura: na ordem do discurso, o que se nota é, por 

definição, notável: mesmo quando um detalhe parece irredutivelmente 

insignificante, rebelde a qualquer função, ele tem pelo menos a significação 

de absurdo ou inútil: ou tudo significa ou nada (BARTHES, 1973, p. 28). 

 

As unidades funcionais são determinadas para melhor compreender o processo 

narrativo, devido algumas funções e unidades que quando são repartidas em classes formais 

estruturam as narrativas, segundo o estudo sobre as funções de Propp e retomadas por 

Bremond.  

 

3. Um breve estudo sobre o narrador e a narrativa no romance A Hora da Estrela 

 

    A narrativa literária constitui-se de algumas funções, segundo Barthes, ou seja, as 

chamadas unidades de conteúdo, que possuem significação. Nesse nível, Barthes distingue 

quatro unidades mínimas: índices, informantes, núcleos e catálises. Os índices apresentam 

significados implícitos, que resultam numa atividade por parte do leitor de decifrar o 

sobreposto no texto. Os informantes, ao contrário, trazem um conhecimento concreto, que 

empresta autenticidade, verossimilhança aos fatos narrados, ou como nas palavras do teórico, 

“enraizar a ficção no real” (BARTHES, 1973, p. 34).  Os núcleos referem-se ás ações que 

possibilitam alternativas para o seguimento da história, e por fim, as catálises, de natureza 

completiva que em relação aos núcleos, pode acelerar retardar, avançar o discurso, ou, 

resumir, antecipar e até desorientar. Esse agrupamento de funções resulta em uma sequência 
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(BREMOND apud BARTHES, 1973, p. 45/46), que se constitui principalmente por uma 

“série de núcleos, unidos entre si por uma relação de solidariedade”. Nesse sentido, tal 

trabalho propõem-se a investigar no romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, alguns 

desses elementos estruturais. 

   Tratando-se de uma narrativa totalmente psicanalítica, coloca-se em evidencias classes 

do campo psicológico, isto é, condutas, sentimentos, intenções e motivações que possibilitam 

a construção da narrativa. Observa-se que o romance A Hora da Estrela, é composto de um 

alto grau de índices.  

   

Como a Nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de 

cama num quarto, atrás de balões trabalhando até a estafa. Não notam sequer 

que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. 

Poucas se queixam e ao que eu saiba nenhuma reclama por não saber a 

quem, Esse quem será que existe? (LISPECTOR, 1998, p. 14). 

 

 Em Clarice as pessoas são perturbadas e ao adentrar a obra, você está entrando neste 

conflito psicológico de insatisfação, frustração, etc. As reflexões psicológicas são módulos 

que se repetem no texto da autora, ela destrói uma sequência ativa por uma ação distinta.  

 

Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra 

molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da 

pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, 

mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo 

a simplicidade através de muito trabalho (LISPECTOR, 1998, p. 11). 

 

   O romance a Hora da Estrela inicia-se com uma série de questionamentos pessoais e 

metalinguísticos, proferidos pelo narrador Rodrigo S. M. e aos poucos a história de Macabéia 

começa irrisoriamente, até tornar-se dominante na narrativa, porém sem deixar de lado o 

cunho extremamente crítico, apresentam-se alguns informantes proferidos pelo narrador 

(escritor/personagem) como: “[...] irei dizer agora, está história é o resultado de uma visão 

gradual - há dois anos e meio [...]” (LISPECTOR, 1998, p. 12).  “Escrevo neste instante com 

algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita” 

(LISPECTOR, 1998, p. 12). “Como é que sei tudo o que vai seguir e que ainda o desconheço, 

já que nunca o vivi? É que numa Rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento 
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de perdição no rosto de uma moça nordestina” (LISPECTOR, 1998, p.12). O que escrevo é 

mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas” 

(LISPECTOR, 1998, p. 13). O narrador é quem fala, é quem estrutura o texto, é o titular do 

discurso, enquanto titular da fala vai escolher as formas que irá focalizar dentro do discurso.  

 O narrador Rodrigo, é um dos personagens do livro e apresenta-se como o criador da 

história, problematiza a essência e a literatura de ficção, que predomina na recriação arbitrária 

do real, retarda o início da narração com suas reflexões e autoquestionamentos radicais. 

Através do estilo irônico que ele próprio instaura na personagem principal Macabéia (Maca), 

dialoga o tempo todo com o leitor, estudos já realizados fazem a referência do nome da moça, 

aos sete macabeus, personagens Bíblicos. O romance se desenvolve a partir de um núcleo, 

apresentado por um índice: a vida órfã e pobre de Maca, que os dois anos perde os pais, e 

passa a ser criada por uma tia beata que muito a maltratava, sofrendo todos os tipos possíveis 

de repressão cultural é deixada a margem da sociedade. A ação (morte dos pais, órfã, criada 

pela tia malvada), desencadeou um estado: a dor e a angústia da personagem. Essa estrutura se 

manifesta, frequentemente pela obra, e principalmente por ser uma narrativa psicológica, 

segundo Todorov (1973, p. 81). Mais tardar sai de Alagoas e vai morar no Rio de Janeiro, 

dividindo um humilde quarto de pensionato com mais quatro colegas, trabalhava como 

datilógrafa, tinha o sonho de ser “estrela de cinema”, virgem, seu primeiro e único namorado 

foi Olímpio de Jesus, um Nordestino que ansiava a busca pela ascensão social. “Macabéia não 

dava nenhuma despesa a Olímpico. Só dessa vez quando lhe pagou um cafezinho pingado que 

ela encheu de açúcar [...]” (LISPECTOR, 1998, p. 54). Ainda assim, Macabéia acaba por ser 

trocada pela amiga de trabalho, Glória, que possuía os atrativos materiais que ele tanto 

sonhava.  

As ações passadas e as ainda vividas, são o motivo para o conflito interno da 

personagem, que se manifestam por meio do fluxo de consciência, assim considerando o 

princípio de causalidade observamos que a dor provoca a necessidade de escrever, querer 

“registrar os fatos” (p. 12). “é minha obrigação contar sobre essa moça” (LISPECTOR, 1998, 

p. 13). 

 

 É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos: 

conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos [...] Mas 
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não vou enfeitar a palavra [...] Tenho então que falar simples para captar aa 

sua delicada e vaga existência. (LISPECTOR, 1998, p. 15).  

 

 A obra carregada de muito sentimento, silêncio e angústia, faz uso dos índices, 

percorre um caminho pela busca da identidade da protagonista que é narrada por Rodrigo 

S.M, majestático e personificado em toda narrativa por Macabéia com sua imagem e solidão. 

Ao olhar-se no espelho por algumas vezes ela busca por sua imagem desejada, vivencia 

momentos epifânicos. É aconselhada pela amiga Glória, a consultar uma cartomante, Madame 

Carlota que prevê a mudança de vida de Maca ao sair dali, pela primeira vez é brotada uma 

semente de esperança. Um homem estrangeiro, alourado, “de olhos azuis, ou verdes, ou 

castanhos, ou pretos” (p. 77), seria o seu futuro amor, casar-se-iam, enfim seria feliz, no 

entanto, o destino irônico consolida-se. 

 

A hora da Estrela é chegada, Maca é atropelada por uma Mercedes Benz, 

gravemente ferida. “Nesta hora exata Macabéia sente um fundo enjoo de 

estômago e quase vomitou, queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo 

luminoso. Estrela de mil pontas” (LISPECTOR, p. 85).  

 

   As informações importantíssimas a que o leitor deve se atentar no romance A Hora da 

Estrela, são, portanto os núcleos, repletos de funções dispostos pelos verbos na narrativa, os 

índices e informantes aparecem em sequência e com frequência no texto para orientação do 

leitor. Em Clarice Lispector não existe a construção das ações, são reflexões, o instante já. 

Desse modo, os motivos livres tornam-se primários ao passo que os motivos associados são 

descartados, tudo isso por conta da desordem psicológica e reflexões do narrador. Entretanto, 

esse é o responsável por puxar o conjunto de núcleos e sequencias e distribui-los, está situado 

no plano de introspecção, com as ações internas e também externas.  

 

4. Considerações finais 

 

   Levando-se em consideração os aspectos apresentados, percebe-se que são amplos os 

campos de estudo acerca da narrativa literária, e que conforme o passar do tempo estas são 

modificadas em sua estrutura, e são alteradas também em seu modelo de narrador, esse pode 

ser mais do que um simples “contador de histórias”, ou um relator de fatos, o narrador torna-
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se, contudo, parte da narrativa, criando-se um narrador participante e ativo que pode é um 

personagem. Na obra analisada é um narrador que precisa ser compreendido, ou ao menos 

tentar se compreender por meio da escrita, a possibilidade criativa é sem limites, e inovadora. 

Em A Hora da Estrela, são destacadas características exclusivas da escrita de Lispector, que 

possui um estilo inconfundível, referenciando ao fluxo de consciência, epifania, a sociedade 

capitalista, ao mundo imaginário, ao mundo empírico, a ficção, a angústia humana o desejo de 

compreensão, assim como características postas em evidencia como a sociedade injusta e 

desumana em que Macabéia é massacrada, a pobreza e autocritica. Enquanto em termos 

Teóricos referentes a análise narrativa, o romance A Hora da Estrela rompe com o paradigma 

estrutural da narrativa e do romance, sem frequência a estruturas tradicionais, sem ordem 

cronológica repleta de ficção, é de fato uma inovação na linguagem e na literatura brasileira, 

todavia o modelo da sintaxe narrativa, ainda pode ser estudado e possui significações 

referentes aos estudos de Barthes, é o que pudemos notar, que embora inovadora e um tanto 

quanto fora dos padrões canônicos da literatura envolvida profundamente com a psicanálise e 

psicologia, o romance é formado de alto grau de índices, composto por núcleo, ações entre 

outros elementos que puderam ser diagnosticados no romance aqui relatado. O instante já, que 

remete o tempo todo ao ato do escrever na narrativa, a profundidade, a ficção, e as reflexões 

produzidas no leitor, possibilita que este seja levado para dentro texto, é o resultado sem 

dúvidas de uma busca exacerbada de conhecimento, um luta do interior com o exterior, de 

identidade, a trágica realidade irreparável econômica, social e cultural que afetavam 

fortemente o gênio Clarice, descerrando a realidade muito além de seu tempo.         
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