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MUNDANIDADE E CONSCIÊNCIA: a figura de Macabéa à 

luz da antropologia arendtiana
1
 

João Adail Camargo Luiz2 

RESUMO: O presente trabalho analisa A Hora da 

Estrela (1975) da escritora Clarice Lispector, adotando 

como ponto de partida a antropologia filosófica de 

Hannah Arendt em A Condição Humana (2016a) e A 

Vida do Espírito (2018). Para tanto, utilizaremos uma 

abordagem fenomenológica dos textos a fim de encontrar 

pontos que permitam aproximá-los, bem como 

compreender o método de escrita lispectoriano e a 

posição da referida obra no seu corpus literário. 

Passaremos também pelos alguns eixos da obra 

arendtiana para que, transitando entre filosofia e 

literatura, possamos pensar Macabéa na dimensão do 

animal laborans que se mundaniza e deixa de ser 

anônimo no momento da morte, tornando-se humana ao 

aparecer e finalmente pode ser vista. Isto nos levará a 

aplicar uma filosofia de vida na literatura da morte, por 

meio de uma dupla ressignificação do silêncio como 

início e fim da linguagem, que revela o ser do homem no 

mundo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Em uma sociedade marcada pela tecnocracia e consumo irresponsável e 

alienado, nos deparamos constantemente com pessoas vivendo em situação de 

anonimato e invisibilidade social. Tal é o caso de Macabéa, personagem criada pela 

escritora brasileira Clarice Lispector (1920-1977) e cuja história é narrada na obra 

A Hora da Estrela (1998a) por um pseudônimo da autora chamado Rodrigo SM. 

Nordestina que tenta ganhar a vida no Rio de Janeiro, trabalhando como 
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datilógrafa, não se dá conta de que estaria “vivendo em uma sociedade técnica onde 

ela era um pequeno parafuso descartável” (LISPECTOR, 1998a, p. 29). Por outro 

lado, Hannah Arendt (1906-1975) desenvolve seu pensamento filosófico baseando 

no princípio da natalidade e pluralidade, denunciando a alienação moderna que 

retira os homens do mundo e os isola através da inversão entre vita contemplativa 

e vita activa. Isso impede a responsabilidade dos homens por um mundo que já 

existia quando nasceram e continuará a existir após a morte, levando-os a viver sem 

se sentirem em casa nele. 

 O objetivo do trabalho foi aproximar o pensamento de Arendt à literatura 

de Lispector a partir de uma aplicação de Macabéa à categoria de animal laborans, 

que se humaniza e toma consciência de si no memento de sua morte, onde 

encontra-se consigo mesma e torna-se capaz de perceber o mundo a sua volta. 

Consideramos importante o estudo da literatura brasileira a partir de um olhar 

filosófico visto que escritores como Clarice Lispector dialogam com a realidade 

pensando nas duras formas de vida do povo brasileiro sob um olhar existencial e 

crítico através da ficção.  

Utilizamos como metodologia uma abordagem fenomenológica de A Hora 

da Estrela (1998a), evidenciando elementos que se aproximem do pensamento 

arendtiano, especialmente o que está posto em A Condição Humana (2016a) e A 

Vida do Espírito (2018). 

 Nosso texto se construiu em três capítulos: primeiramente, analisamos as 

obras de Clarice Lispector a fim de evidenciar seu estilo literário e, com isso, 

aprofundarmos em A Hora da Estrela e sua riqueza de metáforas, reviravoltas e 

sofismas, que desnuda e revela a realidade de muitas “Macabéas” do cotidiano por 

meio da criação de uma realidade paralela. No fracasso de sua procura por uma 

“linguagem sem palavra”, encontramos o ordenamento do Caos pela linguagem. 

Em seguida, discorreremos sobre o pensamento de Hannah Arendt, 

principalmente no que concerne a suas teorias antropológicas e críticas da 

modernidade, em torno do conceito de Amor Mundi e das dimensões da vita activa 
e vita contemplativa.  

Por fim, através da construção de uma “ponte” que nos permita aproximar 

as autoras, baseando em três pilares: a linguagem e o mundo, o amor ao mundo e 

a construção de um pensamento a partir da lacuna entre o passado e o futuro; 

pensamos então na mundanização e humanização de Macabéa no momento de sua 

morte.  

A hipótese deste trabalho é a possibilidade de uma filosofia da vida revelada 

na literatura da morte, como ponto fundamental a procura pela essência do homem 

e sua relação com a sociedade, buscando uma interdisciplinaridade na explicação 

do real, importante na contemporaneidade marcada pela departamentalização dos 

campos de saber. Outro ponto importante é a difusão da literatura e filosofias de 

autores brasileiros tais como a própria Clarice, Benedito Nunes e Vilma Arêas, em 

diálogo com pensadores estrangeiros já consagrados. 
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2. O “FRACASSO” DA LINGUAGEM: SOBRE A OBRA DE LISPECTOR 

 

 Os escritos lispectorianos são marcados por textos que debatem Caos e 

Ordem a medida que as personagens se encontram com cenas inusitadas de seu 

cotidiano, levando-os a angústia e encontro consigo próprios, fenômeno 

denominado pela autora como fluxo de consciência ou epifania, uma vez que a 

transcendência do cotidiano desperta personagem e leitor para um mistério: o ser. 

Suas obras são impossíveis de caracterizar neste ou naquele gênero literário, e a 

riqueza das descrições de mundo – especialmente os animais e plantas com vida 

própria – têm como objetivo assediar a consciência das personagens ao confrontar 

a ideia tradicional da pessoa humana como um ser superior, revelando que é 

apenas mais um espectro dentre a imensidão do universo (NUNES, 1969, p. 124). 

Isso ocorre devido a ideia que os animais teriam algo que Clarice muitas vezes 

buscou: uma linguagem sem palavra. 

 A autora utiliza de dois modos de escrever, a saber: o sofisma, argumento 

vindo de seus próprios pensamentos e impossível de explicar. Por outro lado, 

também faz uso de repetições, pois para ela “é agradável, a repetição acontecendo 

no mesmo lugar termina cavando pouco a pouco, cantilena enjoada diz alguma 

coisa” (LISPECTOR, 1999, p. 70). O processo de “cavar” esgota o significado das 

palavras para desnudar o ser por meio de uma linguagem desinteressada e 

desapegada de padrões, mas que brota dos impulsos da experiência de vida na 

leitura de si e da realidade (NOVELLO, 1987, p. 63). Em A Hora da Estrela 

(1998a), a preocupação com a linguagem permeia toda a trama, nos colocando 

frente ao que considera a matéria-prima da linguagem: a palavra, já que “cada coisa 

é uma palavra. E quando não se tem, inventa-se-á” (LISPECTOR, 1998a, p. 21). 

Ao não existir palavras, resta o silêncio: o início e fim da linguagem. Aqui está o 

“fracasso”: é impossível reduzir em palavras todo o ser que se manifesta. Tal é o 

caso de Martim em A Maçã no Escuro (1979), que tenta expressar o que encontrou 

e a única palavra que veio à sua mente foi “aquilo” (NUNES, 1969, p. 133-6).  

 Assim, se abre uma nova de escrita para tecer críticas sociais e induzir os 

leitores a perceber as diversas realidades da sociedade: o jogo de permuta entre o 

real e a ficção. Projetando em uma realidade inventada certos caracteres esquecidos 

pelas pessoas no seu cotidiano, como a nordestina pobre que vive sem rosto e 

futuro. Por isso que o narrador pode dizer que “essa narrativa mexerá com uma 

coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu 

(LISPECTOR, 1998a, p. 24. Grifo nosso)”. A finalidade disso é revelar a imagem 

de milhares de nordestinas que vivem como retirantes, assim como a própria 

Clarice, que vem com sua família da Europa para o nordeste, e depois para o Rio 

de Janeiro. Segundo Novello (1987, p. 95),  

 
Macabéa, por exemplo, “tornada” palavra não existe ou não pode existir, mas 

a fotografia muda da nordestina, de uma nordestina qualquer, a fotografia 
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muda de uma nordestina que cada leitor fatalmente “captou” ao ler as 

primeiras páginas do romance não deixará de “existir”, e, nela, ou na história, 

ficaremos sabendo de sua existência real – verdadeira ou fictícia –, mesmo com 

a ausência de palavras. 

 

 A Hora da Estrela (1998a) está repleta de enigmas da fotografia muda, pelas 

quais Clarice realiza e “conclui” pensamentos de outras obras, bem como faz um 

autorretrato ao revelar-se tanto em Macabéa, personagem central da trama, quanto 

em Rodrigo SM, o narrador. Podemos tomar como exemplo o desejo de Rodrigo 

que após sua morte “me lavem as mãos e os pés e depois – depois os untem com 

óleos santos de tanto perfume” (LISPECTOR, 1998a, p. 85), algo tradicional no 

judaísmo e forma como Clarice – judia – foi sepultada meses após a publicação da 

obra. Na realidade inventada onde se desdobra a história, é como se houvesse um 

“espelho” que se volta a todo momento para um dos três, revelando um pelo outro; 

quando Rodrigo revela Macabéa, se desnuda também os excluídos da sociedade 

verdadeira.  

 Quando abrimos o livro, encontramos treze possíveis títulos cuja disposição 

monta a figura de um sino – os momentos marcantes do texto são sempre indicados 

com uma “explosão”, e a morte de Macabéa ocorre ao som de sinos; cada título 

seria um elemento que alude a parte da história, onde são tirados retratos da 

nordestina, que apenas recebe o nome após um grande intervalo de páginas. Pelo 

seu anonimato, não pode ser herói, e seu nome se aproxima de dois substantivos 

comuns: Macabeu, que segundo a Bíblia de Jerusalém (2016, p. 716), foi um 

sobrenome dado a todos os que lutavam pela liberdade religiosa judaica durante o 

período de dominação selêucida. O segundo substantivo aparece na confusão feita 

pelo seu namorado quando lhe pergunta o nome: morfeia, um segundo nome para 

a lepra. Segundo Arêas (2005, p. 105), a confusão perde a graça quando se constata 

o alto índice desta doença no nordeste da época. Macabéa torna-se uma anti-herói 

que não sabe pelo que lutar, bem como um “vazio” que revela a realidade 

verdadeira.   

 Outro enigma é a presença constante da música na obra. Arêas (2005, p. 77) 

estabelece que “os sons se abrem em amplo leque, da música clássica à circense, 

com os tambores batendo nos instantes fatais (‘explosão’); ouvimos também 

assobios, passos cadenciados na rua, os violinos dos pedintes pelas esquinas, 

cantigas de roda”. Ao falar sobre as palavras escritas no livro, Rodrigo aponta que 

são “sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, 

renda, música transfigurada de órgão” (LISPECTOR, 1998a, p. 16). O tic-tac do 

metrônomo da Rádio Relógio dá o andamento da obra e a Hora Certa, Cultura e 

Anúncios eram uma das únicas fagulhas de contato com o mundo que Macabéa 

tinha. Na sua morte, resta o silêncio onde torna-se estrela, vista por todos os que 

estavam na rua quando foi atropelada por um carro. Assim como o silêncio na 

execução de uma música são o fim e o novo início da peça, temos aqui o fim e o 

novo início da obra, pois “morta, os sinos badalavam mas sem que seus bronzes 
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lhes dessem som. Agora entendo esta história. Ela é a iminência que há nos sinos 

que quase-quase batem” (LISPECTOR, 1998a, p. 86).  

 As obras de Clarice constroem as personagens para que o leitor imagine um 

final; esta imaginação é quebrada quando ocorrem desfechos completamente 

inesperados, como é o caso da morte de Macabéa. Em visita à cartomante Madama 

Carlota, que lhe dá visões do destino mudando sua vida completamente, Macabéa 

sai “grávida de futuro”. No entanto, ela, o leitor e até mesmo Rodrigo SM são 

surpreendidos com um golpe do destino que “sussurrou veloz e guloso: É agora, já 

chegou minha vez! E enorme como um transatlântico o Mercedes amarelo pegou-

a – e neste mesmo instante em algum único lugar do mundo um cavalo como 

resposta empinou-se em gargalhada de relincho” (LISPECTOR, 1998a, p. 81).  

Para a autora, é importante refletir sobre a morte enquanto momento para 

ressignificar a vida, e até mesmo os momentos de epifania podem ser considerados 

uma espécie de ressurreição, já que as personagens tomam consciência de si e de 

sua mundanidade, tomados por amor ao mundo ou desespero pelo abismo de 

novidade que se abre. Com a morte de Macabéa, Rodrigo também se vê a morrer, 

como percebemos na frase “E agora – agora só me resta acender um cigarro e ir 

para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas – mas eu 

também?!” (LISPECTOR, 1998a, p. 87).  

 O livro inicia com um sofisma: “tudo começou com um sim” (LISPECTOR, 

1998a, p. 15), e a última palavra escrita na obra – talvez uma tentativa da autora em 

retornar ao cotidiano – é apenas “sim”, o que indica um novo início e a certeza de 

que “tudo isto receba o frio jato de uma outra realidade: a do mundo quase sempre 

hostil, duro, materialista que costumamos aceitar [...]” (NOVELLO, 1987, p. 123).  

 Tal método de escrita nos mostra uma Weltanschauung com marcantes 

afinidades com a filosofia da existência (NUNES, 1969, p. 94). O vazio da 

linguagem que revela o ser, que trabalhamos acima, se aproxima da noção 

heideggeriana de que os homens, como seres de linguagem, “trazem o sem som da 

saga do dizer para a verbalização da linguagem” (HEIDEGGER, 2003, apud 
SCHMIDT, 2014, p. 132). Segundo Schmidt (2014, p. 132), as coisas que se 

mostram no instante formam a fala silenciosa da linguagem, e o homem, como 

orador, deve trazer o mostrar para a fala3, des-velando o ser. A autora procura 

desvelar o ser de Macabéa se valendo de uma linguagem simples e oca como a 

personagem; ao buscar o pré-linguístico, a autora necessita reconhecer o fracasso 

da linguagem, uma vez que “o indizível só me poderá ser dado através do fracasso 

de minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não 

conseguiu (LISPECTOR, 2009, p. 176). Este fracasso é também seu maior 

esplendor e vitória, já que o indizível é fugidio tal qual o instante.  

                                                             
3

 Na língua alemã, sagen (dizer) e zeigen (mostrar) tem uma fonética parecida. Martin Heidegger 

aponta que “para fazer esta experiência [do dizer], devemos nos ater ao que nossa própria língua 

nos convida a pensar nessa palavra. Sagan, a saga do dizer significa: mostrar, deixar aparecer, 

deixar ver e ouvir (HEIDEGGER, 2012, p. 201-2). 
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 Neste jogo de instantes que cruzam realidade e ficção, podemos dizer em 

termos fenomenológicos que há o reconhecimento do mundo-da-vida, o contexto 

onde os seres humanos estão inseridos e experimentam os fenômenos 

coletivamente (ALES BELLO, 2019, p. 44). A filosofia se move no mundo-da-vida 

de forma circular e em relação com o cotidiano, além de se opor a ele pela análise 

crítica. A escrita e os personagens de Clarice também transitam nesse meio, já que 

ao se surpreenderem pelo fluxo de consciência, são obrigados a ressignificar todo 

o mundo a sua volta e/ou convidando o leitor a uma postura crítica diante da 

realidade social, como é o caso de A Hora da Estrela (1998a), em que se denuncia 

a miséria do nordestino àquelas camadas da sociedade que poderiam fazer algo 

para mudar tal situação. No intuito de passar da indiferença do cotidiano para o 

olhar crítico da realidade, podemos pensar na aproximação de Clarice a Hannah 

Arendt, autora alemã cujo pensamento discutiremos a seguir. 

 

3. POR AMOR AO MUNDO: A FILOSOFIA DE HANNAH ARENDT 

 

 Quando soube dos horrores cometidos nos campos de concentração de 

Auschwitz-Birkenau, Hannah Arendt observa “com perplexidade, que as categorias 

conhecidas da teoria política eram insuficientes para dar conta da terrível novidade” 

(JARDIM, 2011, p. 9). A chocante realidade leva sua obra a uma tentativa de 

reconciliar a humanidade com o mundo através do pensamento, visando que os 

homens possam novamente “se sentir em casa” no mundo. Em A Condição 
Humana (2016a), a autora delimita três atividades fundamentais do homem em sua 

vida na terra, que são o trabalho, a obra e ação ou discurso4, que se relacionam 

intimamente com “a condição mais geral da existência humana: o nascimento e a 

morte, a natalidade e a mortalidade”, especialmente com a natalidade, no sentido 

que “têm a tarefa de prover e preservar o mundo para o constante influxo de recém-

chegados que nascem no mundo como estranhos, além de prevê-los e leva-los em 

conta” (ARENDT, 2016a, p. 11).  

 A primeira das condições humanas é a vida biológica onde metabolismo, 

crescimento e declínio se ligam “às necessidades vitais produzidas e fornecidas ao 

processo vital pelo trabalho” (ARENDT, 2016a, p. 9). É característica do trabalho 

não deixar nada de si, já que seu esforço tem o resultado consumido num piscar 

de olhos e não produz outra coisa senão a própria vida, ou sobre-vida (zoé) do 

animal laborans, que é, “realmente, apenas uma das espécies animais que povoam 

a Terra – na melhor das hipóteses, a mais desenvolvida” (ARENDT, 2016a, p. 

                                                             
4

 Utilizo aqui a tradução revista na edição de 2016, de acordo com as incursões feitas por Arendt 

em sua obra. As traduções anteriores aplicavam labor à labor e trabalho à work, entretanto, 

Arendt postula que “a língua grega distingue entre ponein e erzaghestai, o latim entre laborare e 

facere ou fabricare, que têm a mesma raíz etimológica, o francês entre travallier e ouvrer, o 

alemão entre arbeiten e werken. Em todos os casos, apenas os equivalentes de labor têm uma 

conotação inequívoca de dores e penas [...]” (ARENDT, 2016a, p. VI).    
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104). Este caráter efêmero do trabalho se distingue da obra, onde o homem passa 

a produzir seu mundo ao reificar a natureza.  

 A obra corresponde à condição da mundanidade, na qual o homem, através 

de um processo de violência, subjuga a natureza como meio para chegar ao fim 

(ARENDT, 2016a, p. 190): o objeto construído. Em seu isolamento, torna-se amo 

e senhor da natureza e pode transformá-la através da “imagem” do objeto em sua 

mente. No entanto, para expor a obra feita é necessário que o homo faber – aquele 

que fabrica – encontre “sua relação apropriada com as outras pessoas trocando 

produtos com elas” (ARENDT, 2016a, p. 198-201), o que permite a transição da 

vida privada para a vida pública.  

 Única atividade especificamente humana, a ação e discurso correspondem à 

pluralidade, a “lei da terra” onde os homens aparecem e vêem aparecer, e é 

especificamente “a condição – não apenas a conditio sine qua non, mas a conditio 

per quam – de toda a vida política (ARENDT, 2016a, p. 9). A pluralidade tem em 

si uma dualidade entre igualdade e distinção: igualdade para que haja compreensão 

mútua, e distinção para que exista a possibilidade da ação; uma vez que o homem 

é o único ser capaz de estabelecer variações entre objetos, é apenas por meio da 

ação que o homem aparece enquanto homem, já que podem 

 
viver sem trabalhar, obrigando outros a trabalharem por eles; e podem muito 

bem decidir simplesmente usar e fruir do mundo de coisas sem lhe acrescentar 

um só objeto útil; a vida de um explorador ou senhor de escravos e a vida de 

um parasita podem ser injustas, mas certamente são humanas. Por outro lado, 

uma vida sem discurso e sem ação – e esse é o único modo de vida em que há 

sincera renúncia de toda aparência e de toda vaidade, na acepção bíblica da 

palavra – é literalmente morta para o mundo; deixa de ser uma vida humana, 

uma vez que já não é vivida entre os homens (ARENDT, 2016a, p. 218-9). 

 

 A ação não tem relação meios-fim, pois cada homem é único e seu agir revela 

sempre algo novo. Daí a importância do discurso para revelar o “quem” por trás 

da ação, que “só se torna relevante por meio da palavra falada na qual ele se 

identifica como o ator, anuncia o que faz, fez e pretende fazer” (ARENDT, 2016a, 

p. 221). Assim, a vita activa só é possível diante destas três dimensões, envolvendo 

e desencobrindo um mistério: a natalidade dos homens que aparecem de forma 

imprevisível e irreversível no mundo. No entanto, intrínseca à ação estão as 

atividades do espírito, denominadas por Arendt como vita contemplativa e que 

correspondem ao pensar, ao querer e ao julgar.  

 Para seu êxito, as atividades espirituais demandam a suspensão – e não a 

exclusão, por serem as bases da existência humana no mundo – da vita activa. 

Segundo Jardim (2011, p. 138-9), a definição do pensamento em Arendt é 

negativa5, uma vez que não se desdobra a buscar resultados nem intervir no mundo, 

                                                             
5

 Podemos remeter à epígrafe de Heidegger na qual Arendt inicia a primeira parte de A Vida do 

Espírito: “O pensamento não traz conhecimento como as ciências. O pensamento não produz 
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mas apenas “tira do lugar” os preconceitos e opiniões em nossas mentes. Para 

pensar, é necessário retirar-se do campo das aparências e encontrar-se com o dois-

em-um da consciência, levando-a a buscar um sentido para o que já aconteceu. Pela 

metáfora, a linguagem é responsável por fazer uma “ponte” entre o que não pode 

ser visto (espaço invisível das atividades espirituais) e o que pode ser dito 

(aparência). Arendt (2018, p. 144. Grifos da autora) se utiliza da comparação 

socrática do “vento” do pensamento que dá vida ao homem para dizer que “sem o 

sopro de vida, o corpo humano é cadáver; sem pensamento, o espírito humano 

está morto”, e a manifestação desse “vento” ocorre no momento em que se cria a 

habilidade em distinguir o belo do feio, o certo do errado.  

Esta distinção pertence à faculdade do juízo, que é derivado do pensamento 

e realiza o movimento de “retorno do espírito desde a mais pura abstração até a 

consideração das coisas singulares”. Enquanto o pensar presentifica o passado pela 

universalização de uma experiência particular na consciência, a vontade traz a 

projeção de um cenário futuro para o presente através do direcionamento dos 

sentidos para a contemplação; por fim, julgar significa estar na “lacuna” entre o 

passado e o futuro, o “lugar nenhum” do pensamento (ARENDT, 2018, p. 232). 

Voltada para o futuro, a experiência do querer tem uma liberdade 

infinitamente maior que o pensamento e não pode “querer retroativamente”, 

gerando no espírito uma tensão constante entre o ego pensante e o ego volitivo; 

assim, é função da filosofia apaziguar o conflito entre o ego pensante e o ego 

volitivo, unindo as especulações “sobre o tempo que fazem parte da perspectiva da 

Vontade e sua concentração no futuro com o Pensamento e sua perspectiva de um 

presente que dura” (ARENDT, 2018, p. 309). A faculdade da vontade pode ser 

considerada um dos princípios [archai] da escolha [proairesis], juntamente com o 

logos, que fornece o propósitos para a ação, enquanto que a escolha seria o ponto 

de partida da própria ação. Quando visam transformar o mundo, os homens devem 

necessariamente agir em conjunto, sem instrumentos de violência que substituam 

o poder (ARENDT, 2018, p. 468-9); assim, o mundo que já existia quando 

entramos nele e continuará a existir quando dele sairmos se renova a cada vez que 

pela natalidade os homens recebem a capacidade de começar. Aqui nos deparamos 

com o conceito de Amor Mundi, ou seja, a “responsabilidade pessoal de cada um 

de nós, para o quem somos, para com os outros e para o mundo comum que 

compartilhamos e construímos” (LAFER, 2018, p. 250), baseado no fato de que 

todos nós somos do mundo, não apenas estamos nele. Portanto, desligados do 

mundo pelo “diálogo entre eu e mim mesmo” do pensamento e direcionados para 

um determinado ponto da realidade e do mundo em que nos inserimos, entra em 

ação a faculdade do julgamento. 

A mais política das atividades espirituais “supõe, inicialmente, a adoção de 

uma atitude desinteressada da qual resulta a superação do egoísmo”, formando 

                                                             
sabedoria prática utilizável. O pensamento não resolve os enigmas do Universo. O pensamento 

não nos dota diretamente com o poder de agir” (ARENDT, 2018, p. 17). 
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uma espécie de pluralidade efetiva na comunidade e a “existência dessa 

comunidade depende, exclusivamente, do exercício da capacidade de julgar” 

(JARDIM, 2011, p. 148). Por ser protagonista do movimento de retomada do 

campo da aparência, o julgamento estabelece uma decisão sobre os elementos no 

sensus communis6, significados pelo pensamento e direcionados pela Vontade. Isso 

prepara e inspira o homem para uma ação consciente e reflexiva na vida pública. 

Ação e discurso não produzem coisa alguma, muito menos as atividades 

espirituais, e para se tornarem mundanos necessitam ser vistos, ouvidos e 

lembrados; assim, podem ser reificados em livros, pintura, etc. A escrita, assim, se 

torna a saída para a permanência do mundo, sob o preço de transformar o “espírito 

vivo” em “letra morta”. Portanto, o ser humano enquanto construtor-de-mundo 

[world-building] constantemente se empenha no processo de reificação – inclusive 

na linguagem, não na sua instrumentalização, mas na sua construção enquanto 

memória e história – e o grau de mundanidade do que é produzido depende de 

sua permanência no mundo (ARENDT, 2016a, p. 117). A gradação desta “morte” 

do espírito depende do distanciamento entre o pensamento do autor e seu destino 

no mundo, e as menos “materiais” são a poesia e a música, no sentido que se dão 

através de sons e palavras, tendo um processo mínimo de reificação para sua 

realização. A filosofia, assim, é uma espécie de “transfiguração”7 do pensamento 

em obra, que leva o homo faber a construir coisas “inúteis”, guardadas para que 

outro espírito vivo as ressuscite e possa ver “todo o passado registrado de países, 

nações e, por fim, da humanidade” nelas, tornando-se objeto cultural (ARENDT, 

2016b, p. 254-5). 

Na sociedade de massas, onde a valorização do trabalho levou os homens a 

também valorizar a vida biológica e o mundo cultural, que é o conjunto de objetos 

culturais criados pelo homo faber, tornou-se valor de troca. Enquanto nas 

sociedades anteriores havia a necessidade de cultura e valoração, a “sociedade de 

massas, ao contrário, não precisa de cultura, mas de diversão, e os produtos 

oferecidos pela indústria de diversões são com efeito consumidos pela sociedade 

exatamente como quaisquer outros bens de consumo” (ARENDT, 2016b, p. 257). 

Apesar de necessários para a vida humana, o lazer e o divertimento tendem a 

destruir a cultura quando se apoderam dela, e a visão de que, por exemplo, as 

                                                             
6

 Termo retirado da filosofia tomasiana, importante em A Vida do Espírito, já que “em um 

mundo de aparências, cheio de erros e semblâncias, a realidade é garantida por esta tríplice 

comunhão: os cinco sentidos, inteiramente distintos uns dos outros, têm em comum o mesmo 

objeto; membros da mesma espécie têm em comum o contexto que dota qualquer objeto singular 

de seu significado específico; e todos os outros seres sensorialmente dotados, embora percebam 

esse objeto a partir de perspectivas inteiramente distintas, estão de acordo acerca de sua 

identidade. É dessa tríplice comunhão que surge a sensação de realidade” (ARENDT, 2018, p. 

67). 
7

 Isto nos leva a uma passagem da obra Água Viva, onde Clarice Lispector escreve que cria a si 

própria transfigurando “a realidade em outra realidade, sonhadora e sonâmbula” que a cria 

novamente (LISPECTOR, 1998b, p. 22). 



Revista Pandora Brasil Edição 108 • Outubro de 2020 ISSN 2175-3318 

 

  

João Adail Camargo Luiz Tópicos especiais de filosofia p. 18-33 
 

27 

catedrais góticas foram produzidas para suprir uma necessidade religiosa da 

sociedade tende a negar a mundanidade das obras; é justamente a sua beleza – e 

por terem sido construídas ad maiorem gloriam Dei – que permanecem na 

posteridade. Segundo Arendt (2016b, p. 260-1), “a cultura se relaciona com objetos 

e é um fenômeno do mundo; o entretenimento relaciona-se com pessoas e é um 

fenômeno da vida” e um determinado objeto passa a ser elemento cultural “na 

medida em que pode durar; sua durabilidade é o contrário mesmo da 

funcionalidade, que é a qualidade que faz com que ele novamente desapareça do 

mundo fenomênico ao ser usado e consumido”. A salvação para a cultura na 

contemporaneidade está naqueles que estão dotados de amor mundi e saibam ser 

responsáveis pelos objetos culturais sem consumi-los. Aqui poderemos acenar para 

a aproximação entre os pensamentos de Arendt e Lispector enquanto crítica da 

modernidade, construção de mundo pela linguagem e movimento de consciência 

e responsabilidade pelo mundo na “lacuna” entre o passado e o futuro. 

 

4. MUNDANIDADE, CONSCIÊNCIA E A LACUNA ENTRE O PASSADO 

E O FUTURO 

 

Tendo aprofundado pontos importantes dos pensamentos de Clarice e 

Arendt, podemos convergi-los partindo do pressuposto que ambas são 

grandemente influenciadas pela Filosofia da Existência, especialmente Martin 

Heidegger. Além disso, o que foi discutido acima sobre a obra de arte como 

transfiguração do pensamento em coisa nos permite direcionar – e até mesmo 

“profanar” – a filosofia arendtiana para a literatura. Escrevendo sob o impulso 

direto de suas emoções, as intensas reflexões de Clarice procuram colocar o leitor 

de frente com o infinito: o caos que surge na experiência da personagem em fluxo 

de consciência, renascendo das cinzas como a fênix. Da mesma forma, inspirada 

pelo pensamento político grego, Arendt culmina sua antropologia na visão de 

homem enquanto animal político em que cada ação corresponde a um novo 

começo, um renovar do mundo; isso se dá a partir da palavra que – fútil em sua 

essência a medida que não tem um fim determinado, apesar de revelar o quem da 

ação – é transformada em letra morta pela escrita. A partir disso, enumeramos três 

“pilares” de uma ponte entre as autoras, a saber: uma relação entre linguagem e 

palavra, o amor ao mundo e a lacuna entre o passado e o futuro. 

Primeiramente, se a fala, em vez de mãe da linguagem, é posterior a ela por 

falarmos a partir dela; e falar e escutar não ocorrem de forma concomitante, mas a 

fala é antes uma escuta (HEIDEGGER, 2012, p. 202-3), podemos considerar que 

a relação entre linguagem e pensamento seria uma apropriação do mundo e, por 

assim dizer, uma “desalienação do mundo no qual, afinal, cada um de nós nasce, 

como um recém-chegado e um estranho” (ARENDT, 2018, p. 119). Se pela 

metáfora as palavras manifestam as atividades espirituais, é também por ela que o 

ser humano é capaz de pensar, unindo pensamento e mundo. Clarice desemboca 
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sua busca pela realidade em si no fracasso da sua linguagem, uma vez que só assim 

poderia alcançar o indizível. Ao chegar ao silêncio, começo e fim da linguagem, se 

pode encontrar o vazio necessário para o ato criador da história na qual “a realidade 

é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou busca-la – e como não a acho. 

Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que 

instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano” 

(LISPECTOR, 2009, p. 176).  

O amor mundi, conceito-chave na filosofia arendtiana também se mostra em 

variados escritos de Clarice enquanto preocupação com problemas sociais. Os 

fluxos de consciência aliados à teoria de Arendt sobre o pensamento poderiam ser 

uma possibilidade de causar a superação da condição de animal laborans8 nos 

leitores e personagens? A resposta a essa pergunta está no fato de que Clarice 

escrevendo tomaria a forma do homo faber que se imortaliza na obra, nesse caso 

através da escrita. Apesar de ser “letra morta”, como já exposto no segundo 

capítulo, a escrita vem a ganhar vida novamente quando retomada por alguém que 

lê; claramente vemos Clarice dotada grandemente do Amor mundi, e isso é de 

certa forma revelado na obra Água Viva (1998b), obra diretamente ligada a A Hora 

da Estrela (1998a), onde a protagonista procura pelo “instante-já” e nessa frenética 

procura se dá conta do movimento do mundo que se dá entre nascimento e morte. 

Num dado momento, pergunta “Se tomar conta do mundo dá muito trabalho? 

Sim. Por exemplo: obriga-me a me lembrar do rosto inexpressivo e por isso 

assustador da mulher que vi na rua”. E completa: “com os olhos tomo conta da 

miséria dos que vivem encosta acima” (LISPECTOR, 1998b, p. 61).  

O pensamento – retirar-se do cotidiano das aparências para dialogar com a 

consciência – revela a lacuna entre o passado e o futuro, onde se chocam o não-

mais e o ainda-não na fugacidade do instante. Ao abandonar o que está ao alcance 

da mão e suspender temporariamente a realidade e a existência, o pensamento, 

através da dessensorialização, produz “extratos”, outrora chamados de essências, 

que não põem ser localizadas. Por isso, o pensamento atua numa espécie de 

temporalidade do lugar nenhum (ARENDT, 2018, p. 223), onde o Presente que 

instaura está a abandonar “a relação ordinária com as coisas do mundo, na qual 

elas são avaliadas segundo padrões utilitários e o futuro obriga à marcha progressiva 

adiante” (JARDIM, 2011, p. 133). Além disso, este presente não é um salto para 

fora do tempo, mas um esvaziamento na intimidade do próprio tempo.  

                                                             
8

 Resumidamente, a crítica de Arendt à modernidade se pauta na vitória do animal laborans com 

a valorização da vida biológica. Esta vitória corresponde a um ocaso da política, uma vez que esta 

é a condição natural de vivente, incapaz de existir politicamente; a busca da imortalidade torna-

se a procura pela longevidade, e “não há espaço para a política onde não há uma dimensão da 

grandeza que transcenda o mero estar vivo”. Dessa forma, a existência do mundo enquanto obra 

do homem é passível de ser tragada pela satisfação de necessidades. Ao animal laborans é vedado 

o amor mundi, já que este se define na preocupação com o mundo e a consciência da pluralidade, 

pontos fundamentais na teoria política arendtiana; sem esta consciência, não há a confirmação 

da novidade representada por cada nascimento, a partir da ação (CORRÊA, 2016a, p, XLVII). 
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Nesta mesma perspectiva, Clarice reflete em Água Viva (1998b) sobre o 

instante-já e busca captura-lo em palavras, declarando: “Meu tema é o instante? 

Meu tema de vida. Procuro estar a par dele, divido-me milhares de vez em tantas 

vezes quanto os instantes que decorrem”, pois “só no tempo há tempo para mim” 

(LISPECTOR, 1998b, p. 13). Ao pensar na incomensurabilidade do que ocorre 

na profundeza de seu interior, se encontra no Vazio, um nada “que não tem 

barreiras e é onde uma pessoa pode espraiar o seu pensar-sentir” (LISPECTOR, 

1998b, p. 89-90). Este vazio é o lugar da maior liberdade do homem e também de 

mais plena comunicação, por ser onde se comunica com ele mesmo. 

É possível, nesse sentido, afirmar que as autoras partem da ideia que a 

experiência do pensamento/fluxo de consciência ocorre em uma “fuga” do 

cotidiano, mas que logo retorna a ele quer estabelecendo um julgamento, quer 

vivendo de forma autêntica e enxergando a realidade verdadeira de uma forma 

completamente diferente. A palavra, apesar de matar a experiência de liberdade do 

conteúdo do pensamento ou da criação na realidade inventada, é capaz de revela-

la – ainda que no seu fracasso, que paradoxalmente é seu triunfo – ao exterior 

quando entra em contato com o “espírito vivo” daquele que lê, permitindo o 

renascimento e perpetuação do mundo na obra de arte.  

A partir do que até aqui foi considerado, transitamos Macabéa pela figura de 

animal laborans até a sua humanização, bem como somos capazes de entender o 

intuito clariciano de revelar as “Macabéas” anônimas vivendo como objetos da 

máquina social que consome tudo para garantir sua autopreservação. Nos retratos 

cristalizados pela palavra, vemos Macabéa com a família reduzida à tia que a criou, 

sequer lembrando os nomes dos pais. A religião não fazia sentido. Morava no Rio 

de Janeiro, dividindo um quarto com mais três companheiras e trabalhava para 

Rodrigo SM. Arêas (2005, p.85) aponta que a única cultura disponível na vida de 

Macabéa era fornecida pela mídia, através da Rádio Relógio Federal, “com seus 

anúncios e informações ditas culturais, ao som dos segundos que passavam e 

funcionavam como sonoplastia do programa”. Foi lá que Macabéa aprendeu que 

o nome do imperador Carlos Magno na verdade era Carolus, e que o único animal 

que não cruza com o filho era o cavalo (LISPECTOR, 1998a, p. 37).  

Incapaz de refletir sobre a realidade, pois “essa moça não sabia que ela era 

o que era, assim como um cachorro não sabe que é um cachorro” e nem se dava 

conta “de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável” 

(LISPECTOR, 1998a, p. 27-9). Em termos arendtianos, Macabéa na verdade não 

recebia cultura, mas diversão, e os poucos momentos em que a Rádio permitiu 

certa fagulha de consciência seriam instantes em que deixaria de consumir os 

objetos “culturais” para enxergar, no espaço das aparências, a realidade que não 

conhece e que não a reconhece como parte dela. Por isso, A Hora da Estrela é 

uma denúncia: “simplesmente por existir, a retirante nordestina era uma acusação” 

(ARÊAS, 2005, p. 79), em que descrevendo cenas cotidianas da personagem são 

nadificados por seu vazio existencial e “a inacessibilidade dos bens materiais e 
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culturais, a condição de pária social, faz dela um ser inacabado pela impossibilidade 

de desenvolvimento adequado” (ARÊAS, 2005, p. 81).  

Macabéa se encontra na situação de animal laborans em maior parte da obra; 

assim como ocorre na realidade verdadeira, a personagem vive naquilo que Arendt 

denomina como superfluidade: não tem no mundo o lugar reconhecido e garantido 

pelos outros, não pertencendo a ele de nenhuma forma. Em outras palavras, 

Macabéa não tem o direito de se sentir em casa no mundo, já que pois “não é um 

ser humanizado em sentido profundo, e essa é a fratura que o livro procura expor. 

A sua é uma condição de iminência ou latência, de habitante do limiar” (ARÊAS, 

2005, p. 81). Ao se utilizar do método explicitado anteriormente, Clarice 

transfigura a realidade cotidiana em realidade inventada para levar ao 

conhecimento dos leitores o que não é visto na realidade cotidiana.  

A mundanidade – e consequente humanidade – de Macabéa se manifesta 

quando passa por Madama Carlota, uma cartomante indicada por Glória. 

Acertando tudo sobre sua vida passada e revelando a outra face da moeda sobre 

sua vida, como o fato de sua criação por uma tia “madrasta má”, “Macabéa 

empalideceu: nunca lhe ocorrera que sua vida fora tão ruim”. Após um momento 

de promessas acerca do futuro de Macabéa, essa sai espantada por ver que sua vida 

era uma miséria, mas que por palavras seria mudada. E de repente, para a surpresa 

de Macabéa e do leitor, a reviravolta acontece: Macabéa é atropelada por uma 

Mercedes amarela – uma das profecias de Carlota era que Macabéa encontraria 

um estrangeiro loiro e se casaria com ele, ficando rica –, caída na rua pensa ser aí 

o primeiro dia de sua vida (LISPECTOR, 1998a, p. 80).  

Enquanto estava agarrada a um “fiapo” de consciência, “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” 

(LISPECTOR, 1998a, p. 84). Na experiência de morrer, Macabéa se reconhece 

humana, mulher, e com isso se vê na posse do direito ao grito, dizendo clara e bem 

pronunciada uma frase obscura a todos que estavam olhando: “quanto ao futuro”. 

É provável que seja uma resposta à Madama Carlota, ou então um questionamento 

ao destino; ao sentir um enjoo e vomitar algo como uma “estrela de mil pontas”, a 

personagem morre (LISPECTOR, 1998a, p. 85).  O ato de gritar liberta Macabéa 

das amarras de sua condição de desumanização e a sua urgência consiste na 

apropriação de si mesma na repetição de “eu sou”. Liberta, ressignifica a si própria 

no “ribombo oco do tempo”: se morrendo, Macabéa vira ar (LISPECTOR, 1998a, 

p. 86) e “o ar não tem lugar nem época”, “é o não lugar onde tudo vai existir” e se 

“‘eu sou’ é o mundo” (LISPECTOR, 1998b, p. 37), então Macabéa passa a existir 

apenas na sua morte, e a repetição de “eu sou” torna-se uma tentativa de ordenar 

o caos do reconhecimento de sua situação miserável. Isto revela uma simbiose 

entre morte e vida, que podemos pensar na fusão dos horizontes de Hannah 

Arendt e Clarice Lispector.  
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O silêncio é a morte da linguagem e também o início de sua vida, como uma 

espiral que segue a interminável passagem dos instantes no mundo, em que os 

homens todos se inserem e se retiram. A angústia e a náusea, nesse caso, são o 

reconhecimento da existência que transcende ao cotidiano e a linguagem, onde nos 

encontramos com “a irremediável contingência, ameaçada pelo Nada, dessa 

existência [...], que nos dá uma compreensão preliminar do Ser” (NUNES, 1969, 

p. 94). Quando lembra que vai morrer, a narradora-personagem de Água Viva tem 

a impressão que está por nascer e não consegue (LISPECTOR, 1998b, p. 36): 

define-se como um ser concomitante, que reúne em si o passado, o presente e o 

futuro, “o tempo que lateja no tique taque dos relógios”, lançando-se no mistério 

de sua existência e transfigurando “a realidade em outra realidade, sonhadora e 

sonâmbula” que a cria novamente (LISPECTOR, 1998b, p. 22).  

Isto nos aproxima da ideia de natalidade, fundamento da ação e renovação 

do mundo, que se torna “efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, do 

viver como um ser distinto e único entre iguais” (ARENDT, 2016a, p. 221). A 

elevação da vita activa na modernidade levou a vida biológica a ser bem supremo, 

por ser se a única coisa que sobrou ao homem quando os avanços científicos e 

descobertas que o tornaram mais um dentre todos os seres do mundo. Assim, a 

mundanidade do homem lhe foi arrancada e com isso a sua capacidade de 

preocupar-se com o mundo, uma vez que mais vale a defesa da vida de sua espécie, 

e não a imortalização no mundo através da construção da história. 

 Portanto, se morrer é um “deixar de estar entre os homens” (ARENDT, 

2016a, p. 10), a atividade de pensar pode ser considerada uma espécie de morte 

momentânea na qual o homem, encontrando-se consigo mesmo, desnuda as 

profundezas de sua existência. Por isso que “a vida mal e mal me escapa embora 

me venha a certeza de que a vida é outra e tem um estilo oculto” (LISPECTOR, 

1998b, p. 27). Os pensamentos de Clarice Lispector e Hannah Arendt em conjunto 

nos revelam a possibilidade da filosofia da vida na literatura da morte: a 

preocupação com a vida do mundo, tema que é espiral na filosofia arendtiana, tem 

seu ponto culminante na experiência negativa e potencialmente mortal do 

pensamento e do sentido da vida humana, que por sua vez são objetos constantes 

na literatura lispectoriana.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação nos mostrou que é possível obter uma leitura de dupla 

contribuição entre a filosofia e a literatura, no sentido que ambos se direcionam 

para a perspectiva da vida humana e suas características, experiências, angustias, 

etc. Apesar de caminharem para âmbitos diferentes e sequer tenham se conhecido 

ou citado – pelo menos até onde nossa pesquisa pôde chegar –, tanto Hannah 

Arendt quanto Clarice Lispector têm uma leitura de ser humano embasada nas 

suas relações com o mundo e consigo próprio. É esta chave que nos permitiu fazer 
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uma leitura filosófica da figura de Macabéa, demonstrando a grande capacidade e 

sageza de Lispector em dialogar com o espírito e as situações de sua época, bem 

como discorrer sobre como o aparato conceitual de Hannah Arendt pode servir 

para interpretarmos um determinado fenômeno social, validando a relevância do 

seu pensamento. 

 A literatura de morte também nos abre para uma vida não mais escondida 

no cotidiano, mas sim em uma vida autêntica e plena de sentido à medida que 

somos capazes de fazer novas interpretações sobre a realidade em nossa 

consciência. A filosofia da vida nos leva a um julgamento consciente e responsável 

sobre as nossas vivências em comum, no lugar central da pluralidade que é o 

mundo. O desafio em dialogar com campos do saber diferenciados e autoras a 

princípio totalmente distanciadas uma da outra nos levaram a encontrar meios 

eficazes na metodologia para obtermos compreensão dos seus horizontes 

conceituais. Assim, abrimos possíveis perspectivas para novas abordagens enquanto 

pesquisa, como a própria simbiose entre vida e morte quer em Arendt, quer em 

Lispector, quer em ambas as autoras. 
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