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Resumo 

Este subprojeto teve como objetivo analisar a figuração 
do escritor em narrador\personagem, na obra de Clarice 
Lispector, A hora da estrela. Rodrigo S.M. escreve e 
narra a vida de Macabéa ao passo que se coloca na 
história, narrando como ele se relaciona com o processo 
de escrita. Portanto, o objeto central deste trabalho foi o 
escritor que se figura em narrador\personagem para 
desnudar, através da escrita, o processo pelo qual passa 
escrevendo uma história, assim como, qual é o lugar que 
ele, enquanto escritor, ocupa dentro da literatura. 

Introdução  

A hora da estrela, última obra de Clarice Lispector, traz 
como principal integrante do enredo Rodrigo S.M., uma 
espécie de alter ego da autora. Um escritor que se figura 
em narrador e personagem da obra, Rodrigo transforma 
sua narração em uma espécie de desabafo. Desta 
forma, ele interage com o leitor através da linguagem, ao 
mesmo tempo que problematiza os principais conceitos 
da teoria literária. Entretanto, em razão de espaço, 
abordarei, aqui, apenas os conceitos de verossimilhança 
e Autor\autoria. 

Material e Métodos 

Pesquisa de caráter bibliográfico. 

Resultados e Discussão 

Em A hora da estrela, Macabéa, pseudo protagonista, dá 
lugar de estrelato ao narrador Rodrigo S.M. que, ao se 
propor a contar a história desta nordestina, constrói uma 
narração paralela, na qual descreve suas angústias ao 
entrar em um embate com a linguagem. Desta forma, o 
que se destaca na obra de Clarice Lispector, não é a 
vida sem graça da retirante, assim como suas aventuras 
que estão mais para desventuras ou a traição de seu 
namorado que a troca por sua colega de trabalho. Mas, 
sim, o que dá notoriedade e torna este romance um 
clássico, é justamente essa luta do narrador em tentar 
extrair das palavras seus significados máximos. Sobre 
isso, Lílian Virgínia Pôrto e Letícia Costa S. Ferro 
escrevem que Clarice\Rodrigo sentem a necessidade de 
violentar a lógica da linguagem, fertilizando-a para deixá-
la o mais flexível possível e alcançar a verdadeira 
identidade daquele que escreve. Portanto, há uma 
figuração de escritor em narrador que se evidencia na 
própria obra, o que também se caracteriza na 
metalinguagem desta. Porém, é necessário ressaltar que 
o que importa aqui é a forma como o escritor trabalha, 
problematiza e se relaciona com o processo de escrita, 
assim como é construída a discussão da obra em torno 

dos conceitos da teoria literária. Autor\autoria: a procura 
pela identidade daquele que escreve e o seu papel 
dentro de sua própria obra. “Desculpai-me mas vou 
continuar a falar de mim que sou meu próprio 
desconhecido, e ao escrever me surpreendo um pouco 
pois descobri que tenho um destino.” (LISPECTOR, 
1998); Verossimilhança interna: uma preocupação do 
escritor em deixar sua história coerente, seguindo uma 
linha de raciocino lógico: “O fato é que tenho nas minhas 
mãos um destino e no entanto não me sinto com o poder 
de livremente inventar: sigo uma oculta linha fatal. Sou 
obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa.” 
(LISPECTOR, 1998). Ademais, através deste texto, 
entendemos que o escritor nasce e morre com a sua 
obra, e que a escrita é um campo minado, no qual, 
muitas vezes, é preciso contornar a linguagem para 
chegar ao objetivo final. É fundamental entender, assim, 
como a própria obra orienta, ao colocar o leitor como 
extensão da escrita, que este tem papel fundamental na 
compreensão do enredo, o que torna necessária uma 
linguagem que seja o mais abrangente possível, visto 
que a interpretação está sujeita a experiência de vida de 
cada indivíduo. 

Conclusão 

Conclui-se, aqui, portanto, que Clarice Lispector, ao se 
figurar em seu narrador, Rodrigo S,M., ao mesmo tempo 
que, esse, figura-se em personagem de sua própria 
escrita, tem como principal efeito a problematização 
desta, com o intuito de mostrar ao leitor, através da 
metalinguagem, por quais processos passa um escritor 
na construção de uma história. 
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