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Abstract:This article, the beginning of a Master of Arts research projetc, has 

as its objective to analyse the way musical, painting and erotic procedures 

constitute the writting process in “A hora da estrela”, one of the most known 

books by the writer Clarice Lispector, but that is still full of unexplored senses. 

We intend to show that these different systems are not only some of the 

references used by the writer, as they are mostly read, but participate actively 

in the poetic construction of the text.This procedure is inserted in a literary 

project that is aware of the close relations between artistic languages, as well 

as the possibility of turning a non-artistic system, such as erotism, into an art 

sign.       
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Resumo: O objetivo deste artigo, que inicia um projeto de mestrado, é 

analisar a maneira como procedimentos musicais, pictóricos e eróticos atuam 

como traços constitutivos do processo de escrever em “A hora da estrela”, um 

dos livros mais conhecidos da escritora Clarice Lispector, mas que permanece 

rico de sentidos inexplorados. Nossa intenção é mostrar que os três diferentes 

sistemas não são apenas algumas das referências usadas pela escritora, como 

são normalmente lidos, mas participam ativamente da construção da poética 

textual.Esse processo insere-se num projeto literário consciente da 

proximidade entre as linguagens da arte, bem como da possibilidade de 

transformar um sistema não-artístico, como o erotismo, em um signo da arte. 

Palavras-chave: pintura; música; erotismo; Clarice Lispector. 

 

Três fios narrativos principais emaranham-se na tessitura de A Hora da Estrela 
(Lispector, 1999), ora justapondo-se, ora sobrepondo-se: a história de Macabéa, a de seu 
autor e narrador Rodrigo S.M. e a do próprio escrever, da criação artística.  

A história do escrever, que mobiliza as outras duas, parece compor-se de três 
projetos metalingüísticos interdependentes: “por quê escrevo?” (p.18), “o que escrevo” 
(p.16) e “como escrevo” (p.18). Interessa-nos este último, em que a forma de narrar 
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torna-se o próprio conteúdo narrado, freando a função referencial da linguagem, como 
pode ser percebido no seguinte exemplo: 

(...) para escrever não-importa-o-quê o meu material básico é a palavra. Assim é 
que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se 
evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. (p.14) 

A hifenização do objeto direto do verbo “escrever” faz com que a sentença 
aponte para seu movimento construtivo, o significante sendo escrito, fazendo da forma o 
próprio conteúdo. O resultado desse procedimento de construção é um “sentido secreto” 
que não pode ser moldado em um tema ou assunto. Trata-se de algo que não deve ser 
“resolvido”, pois é onipresente no conjunto de relações textuais. 

Os três diferentes sistemas crítico-inventivos que propomos analisar, o erótico, o 
pictórico e o musical, instauram-se, no texto, não como simples referências, como foram 
muito tratados pela crítica, mas como traços constitutivos já introduzidos por esse 
projeto metalingüístico “como escrevo”: “escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura” 
(p.17), “escrevo de ouvido” (p.18) e “escrevo com o corpo” (p.16).  

Os procedimentos que constituem esses sistemas tornam-se, então, signos 
verbais e, a partir dessa nova condição, estimulam a linguagem. Com isso, o texto 
transforma-se num corpo sensível que amplia os limites dos signos convencionais pelo 
processo metafórico e pela motivação da linguagem. 

Selecionamos o seguinte exemplo para demonstrar como isso acontece e tecer 
algumas considerações acerca da obra: 

[Com esta história eu vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia 
roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que 
escrevo é uma névoa úmida.]1 [As palavras são sons transfundidos de sombras 
que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de 
órgão.]2 [Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e 
obscura tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com brio.]3 (p.16) 

Para facilitar a análise e a leitura, o texto foi dividido em três partes numeradas. 
Tomemos a primeira.  

Duas vozes sobrepostas manifestam-se como sujeito da enunciação, a voz do 
narrador e a voz do discurso, numa composição que, em música, é chamada de 
“contraponto”. Nesta, duas linhas melódicas sobrepõem-se e interceptam-se, uma 
denominada de sujeito e a outra de contra-sujeito (contraponto do sujeito). 

Se tomarmos como sujeito da enunciação (e da composição) a voz do narrador 
Rodrigo S.M., o trecho “eu vou me sensibilizar” ganha o sentido de “eu vou me 
comover” e aciona a função emotiva da linguagem.  

Essa função já vem problematizada por uma relação conceitualmente paradoxal 
entre sujeito e objeto, como se pode notar pela seguinte fala do narrador em relação à 
história de sua personagem, Macabéa: “(...) é um relato que desejo frio. Mas tenho o 
direito de ser dolorosamente frio” (p.13).  

No campo semântico da “frieza”, os semas “indiferença”, “afastamento” e 
“objetividade” sobressaem-se, inibindo a comoção, a sensibilização. Já em 
“dolorosamente frio”, a indiferença da frieza é substituída pela sensação de dor. 
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Entretanto, e aí o paradoxo, dizer “desejo frio”, tendo na frieza a dor, é o mesmo que 
dizer “desejo a dor” e transformar a dor numa forma de prazer. 

Instaura-se no texto, portanto, uma relação entre sujeito e objeto ficcionais que 
dialoga com a relação erótica entre sujeito e objeto, cujo eixo mobilizador é a tensão 
entre dor e prazer. Nas práticas eróticas, o sujeito que tem prazer com a dor de outrem é 
nomeado sádico, enquanto que o sujeito que se faz objeto de si mesmo, tendo prazer 
com sua própria dor, é chamado de masoquista.  

Rodrigo S.M. demonstra, por todo o texto, ter traços sádicos ao querer o 
sofrimento da personagem que ele mesmo, enquanto autor, criou. Demonstra, também, 
ter características masoquistas ao sofrer pela personagem e desejar sua própria dor.  
Nesse sentido, é interessante uma aproximação analógica com as iniciais S.M. que o 
nomeiam, uma vez que, nas práticas eróticas, S.M. é uma cifra para sado-masoquismo. 

Uma das melhores definições do erotismo é aquela que não o define senão como 
a “linguagem cifrada de Eros” (Branco, 1987, p.7). A existência desse tipo de 
linguagem é sugerida, em A Hora da Estrela, da seguinte maneira: “História exterior e 
explícita sim, mas que contém segredos - a começar por um dos títulos, “Quanto ao 
futuro”, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final.” (p.13). O 
narrador aponta para o uso de certos recursos estilísticos, neste caso a pontuação, como 
tipos de “segredo”, de cifras que se formam nas frestas da fábula “exterior e explícita”. 

Além da pontuação, outros recursos estilísticos, como o uso da sigla S.M. 
apontado, o trabalho com anagramas e o tratamento visual dado aos títulos, fazem parte 
dessa linguagem cifrada, sobre a qual estabelecemos algumas hipóteses.  

A questão do anagrama coloca-se mais fortemente no apelido dado a Macabéa 
pelo narrador, qual seja, “minha Maca” (p.85). “Maca”, no paradigma da dor, é a cama 
daquele que sofre, neste caso, o “narra-dor”. Já seu anagrama escondido, “cama”, é um 
suporte para o prazer. Por esse ponto de vista, Macabéa é tratada pelo narrador como 
um objeto-suporte, que sustenta a representação.  

Quanto aos títulos, se deixarmos de atentar para cada um e olharmos para a 
forma do conjunto, perceberemos que se trata de um símbolo fálico. O importante é 
ressaltar que, em qualquer leitura que se faça de tal figura, seja relacionando-a a um 
corpo, a um farol, ou a qualquer outro referente, ela permanecerá um símbolo fálico, 
pois mesmo um farol, uma garrafa ou determinado corpo têm forma fálica, recurso 
muito utilizado em propagandas. Vejamos os títulos (p.7): 
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Figura 1: Titulação fálica 

A proximidade ao falo se dá, ainda, pela seqüência central de “ou” entre os 
títulos, parecendo iconizar o canal por onde passa o projétil, o sêmen. O título “A hora 
da estrela”, separado acima dos outros títulos, seria, então, o próprio projétil, o êxtase 
do corpo literário. O nome Clarice Lispector sobreposto aos títulos, por ser uma 
assinatura, instaura a presença virtual da mão que estimula o símbolo, como se o êxtase 
textual fosse atingido por uma prática solitária, mas em que o “eu” precisa do “outro” (o 
texto), mesmo que esse outro seja imaginário.  

Dor e prazer sobrepõem-se, como linhas em contraponto, nos domínios de Eros. 
Mas também Tânatos, símbolo da morte, participa desse complexo textual, como se 
coloca no primeiro momento do exemplo escolhido para a análise: “e bem sei que cada 
dia é um dia roubado da morte”. O princípio da ação em Eros e o princípio da destruição 
em Tânatos movem as entranhas textuais. 

É a linguagem como experiência, entretanto, que torna essas relações possíveis. 
Isso faz com que a função emotiva seja descentralizada pela função metalingüística, 
fazendo do narrador não mais o sujeito (a linha melódica principal), mas o contra-
sujeito (o contraponto) processado pelo discurso.  

O sujeito de “eu vou me sensibilizar” (e da composição) torna-se, então, o 
próprio discurso que anuncia a sensibilização da linguagem que está para acontecer 
neste mesmo parágrafo, um amálgama de sensações provenientes do trabalho 
metafórico e da motivação da linguagem. Com isso, o discurso ganha um “corpo” que é 
erotizado, sensibilizado pela função poética da linguagem. A função poética e a erótica, 
então, aproximam-se, como salienta Octávio Paz, 

A relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, que o 
primeiro é uma poética corporal e a segunda uma erótica verbal (...). A imagem 
poética é abraço de realidades opostas e a rima é copula de sons; a poesia erotiza 
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a linguagem e o mundo porque ela própria, em seu modo de operação, já é 
erotismo. (1994, p.12) 

Ainda no primeiro momento do exemplo selecionado, o texto volta-se a seu 
próprio corpo sendo escrito: “eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo”, e o 
inusitado conteúdo textual torna-se indissociável dessa forma de escrita: “E o que 
escrevo é uma névoa úmida”. O mesmo resultado fugaz, que nada revela e tudo 
encobre, e que só pode ser “apreendido” num conjunto de relações, caracteriza o 
erotismo: 

Definir erotismo, traduzir e ordenar, de acordo com as leis da lógica e da razão, 
a linguagem cifrada de Eros, seria caminhar em direção oposta ao desejo, ao 
impulso erótico, que percorre a trajetória do silêncio, da fugacidade (...) os 
domínios de Eros são nebulosos e movediços. (Branco, 1987, p.7) 

Vejamos, agora, como a linguagem é erotizada na segunda parte do trecho 
selecionado, qual seja “As palavras são sons transfundidos de sombras que se 
entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão”, com o 
entrecruzamento de traços pictóricos e, especialmente, musicais, provocando insólitos 
efeitos sinestésicos.  

A função metalingüística em “As palavras são” é tragada por um movimento 
poético centrípeto que barra a definição linear e referencial das palavras para acionar 
seu movimento imagético, numa única metáfora estendida que se faz do movimento 
interno de várias metáforas. Neste discurso, as palavras “são”, não apenas “significam”, 
uma vez que não se trata mais da linguagem pragmática, mas de uma segunda língua 
que a tem como base para recriá-la, motivá-la, libertá-la, ampliar sua eficácia.  

A metáfora que inicia esse movimento é “As palavras são sons transfundidos de 
sombras”. Nesta, há uma interação do campo semântico “som”, que nos remete 
diretamente à percepção auditiva, com o campo semântico “sombra”, que nos remete à 
visual ou, mais precisamente, à visão do índice de um corpo presente. O verbo 
“transfundidos” é o elemento que promove a interação e aponta para ela, de maneira 
metalingüística, como “fusão”. Essa fusão manifesta-se não apenas semanticamente, 
mas também formalmente: no significante “sombra”, o significante “som” está fundido. 
O “som” amplia-se, ainda, por seu próprio significante (o som de “som”), que tem, na 
leitura de “sombra”, a passagem do ar obstruída pela consoante oclusiva “b” e pela 
vibrante “r”. Com isso, o significante “sombra” contém som (significante e significado) 
e ausência de som. Tal ausência, no nível fonético, relaciona-se, no nível semântico, 
com a ausência de luz da sombra, identificando-os. Esse “encaixe” nos faz voltar a 
leitura ao procedimento que é seu próprio resultado insólito, “sons transfundidos de 
sombras”, um sentido “trans” que ultrapassa a fusão metafórica. 

Em seguida, a partícula relativa “que” retoma a imagem formada e expande-a na 
seqüência metafórica “que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música 
transfigurada de órgão”.  

A aliteração da vibrante “r” e das consoantes oclusivas em pares de surdas e 
sonoras (t/d e c/g) barram a leitura fluida e fazem com que os sons se entrecruzem 
desiguais nos próprios significantes “entrecruzam desiguais”, num movimento em que a 
linguagem é motivada e atenta para seu próprio código. O tecido textual vai sendo 
construído com sons e sentidos tensivos e de texturas distintas (estalactites, renda, 
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órgão), de rispidez e unificação, o que aciona o projeto narrativo “escrevo em traços 
vivos e ríspidos de pintura” (p.17). A esse efeito parece corresponder, no campo sonoro, 
uma grande variação dos timbres desses “instrumentos” (estalactites, renda, órgão), 
desfazendo a linha harmônica.  

A metáfora expandida culmina em “música transfigurada de órgão”. O 
significante “órgão” mobiliza dois significados, o instrumento musical e a parte que 
compõe internamente um corpo. Se o tomarmos como instrumento, dizer “música de 
órgão” não produz interação de sentidos. Para formar-se metáfora poética, então, exige 
o campo semântico do verbo “transfigurada”, uma mudança de corpo, de forma. Por 
outro lado, entendido como metonímia de “corpo”, já produz uma interação de sentidos. 
Nesse caso, o verbo “transfigurada” é o elemento que media a interação, inserindo seu 
campo semântico de maneira distinta.  

São, portanto, dois processos metafóricos simultâneos, em que os projetos 
narrativos “escrevo com o corpo” (p.16) e “escrevo de ouvido” (p.18) identificam-se. Se 
as palavras do discurso poético são “música transfigurada de órgão”, elas alteram sua 
forma (figura, corpo) de tal maneira que fazem advir um leitmotiv. Este depura os 
resquícios referenciais que o corpo (a figura, a forma) carrega, tornando-o “trans” 
(transfigurado, transformado), resultado inusitado que permeia a obra. 

Veja como a sintaxe e a maneira como acontece a interação semântica dessa 
metáfora final, “música transfigurada de órgão”, identificam-se com a metáfora que 
abre a seqüência, “sons transfundidos de sombras”. Isso provoca um retorno à imagem 
inicial, porém sem fazer com que ela se feche, como num círculo, na mesma imagem do 
início. Essa “volta alterada” faz com que a imagem inicial se transforme e se amplie, 
num movimento em espiral. Tal processo construtivo é homólogo, estruturalmente, a 
um procedimento musical muito usado na forma sonata, melhor definido na nota do 
tradutor do Tratado de Harmonia de Schoenberg, Marden Maluf: 

(...) o tema (que é o herói do romance musical “desenvolvido” pela forma 
sonata) não se “desenvolve”, mas sim – e eis a questão! – é levado a aventurar-
se por mundos e situações exóticas, novas e estranhas (idéia cara ao imaginário 
germânico) que já lá se encontravam. Conforme nos é ensinado quanto à forma 
sonata, depois do “desenvolvimento”, vem a “reexposição” (algo já aqui 
contraditório, pois como é que pode ser “reexposto” o que foi “desenvolvido”, 
ou seja, modificado?). A verdade é que o tema, após haver vivido a aventura 
épica do Durchfünrung, retorna à sua origem mas agora com toda a experiência 
vivenciada. (2001, p.70) 

Nesse mesmo “retorno à origem”, o movimento metafórico do texto faz com que 
a linha que subjuga as palavras a uma seqüência regrada “entorte-se”, movimentando-a. 

Na terceira parte, qual seja, “Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e 
rica, mórbida e obscura tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com brio”, 
o discurso evidencia que seus signos não são, propriamente, palavras, da forma como as 
utilizamos: “mal ouso clamar palavras”. Os signos poéticos são, portanto, uma “rede 
vibrante e rica, mórbida e obscura”. O signo “vibrante” aponta, de maneira centrípeta, 
para a própria aliteração das vibrantes, marcante em todo o trecho. Além disso, 
“vibrante e rica” instauram-se no paradigma eufórico pela vogal alta [i], no plano do 
significante, e pelos semas “claridade”, “luminosidade” e “vida” presentes nos 
paradigmas de ambos os signos. “mórbida e obscura” colocam-se, então, no paradigma 
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disfórico, tanto pela assonância das vogais baixas [o] e [u] quanto pelos semas 
“escuridão” e “morte”. Assim, a “rede” poética mobiliza os semas afetivos, mantendo-
se tensa por não ser tendenciosa. 

Em seguida, o neologismo “contratom” conjuga o signo “tom”, que já relaciona 
pintura e música, com o prefixo “contra”, que, na música, é derivado do “contraponto”.  

O termo “tom”, na pintura, é a “cor” do ponto de vista de sua intensidade, aquilo 
que a torna mais clara ou escura, o que dialoga com a clareza eufórica e a escuridão 
disfórica da “rede” analisada. Na música, “tom” é o grau de elevação ou abaixamento da 
voz (ou instrumento), aquilo que a classifica como aguda ou grave. Nesse sentido, 
dialoga, também, com a agudez da vogal alta [i] e com a gravidade das vogais baixas [o] 
e [u] percebidas. “Tom” pode, ainda, significar “tensão” e “vigor”. Se, portanto, o tom 
retoma toda a relação tensiva entre os planos eufórico e disfórico observados, inserir um 
“contratom” é inserir mais uma força a essa composição.  

O contraponto musical, de modo simplista, é uma técnica polifônica de 
sobreposição e entrecruzamento de linhas melódicas em progressão simultânea. A linha 
do baixo é um dos contrapontos mais facilmente perceptíveis, e foi denominada 
“contrabaixo” (contraponto baixo). Ao inserir, portanto, como “contratom”, o “baixo 
grosso da dor”, o discurso parece inserir uma linha do baixo (musical e pictórica) como 
contraponto cujo “tom” entrecruza o traço “grosso” e a sensação de “dor”, numa 
sinestesia musical, pictórica e erótica.  

Por fim, “Alegro com brio” é uma indicação do andamento musical, ou seja, 
indica como deve ser tocada uma música, apontando para a performance. “Alegro” é um 
andamento rápido, “com brio” significa com vigor. O interessante é que, no momento 
em que é inserida no discurso, a indicação do compositor (a voz do discurso sobreposta 
à voz do narrador) volta-se para o andamento da leitura, uma vez que a composição só é 
“executada” pelo leitor. O leitor é, então, inserido como atualizador da composição 
textual, como se fosse um dos músicos que a tocasse. 

O que percebemos, portanto, é um complexo mecanismo de aproveitamento 
sonoro, imagético e sensorial do signo poético, bem como uma relação intrínseca entre 
os procedimentos construtivos das outras artes com a arte literária. O estudo desses 
procedimentos nos leva às camadas mais profundas e críticas do texto artístico, 
acrescentando novas possibilidades às leituras difundidas da obra de Lispector.  
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