


 GRANDES FILMES DO BRASIL é a coleção do Instituto Conhecimento Liberta para apresentar 
obras fundamentais de nossa cultura audiovisual: filmes antigos, clássicos, modernos e 
contemporâneos. No Brasil, desde o final do século XIX são registrados sons e imagens em 
movimento, constituindo-se assim uma memória própria, registrada por meio das lentes e 
gravadores dos cinemas narrativo, documental, experimental, ensaístico, performático e 
atualidade. Entretanto, em razão da histórica dominação do mercado audiovisual brasileiro pelo 
produto estrangeiro, o filme nacional não encontra espaço para sua exibição e, assim, não chega a 
seu público, tornando-se um desterrado em sua própria terra.

 Para contribuir com a divulgação do passado e do presente de nossa expressão audiovisual, 
para lançar luz sobre os clássicos e dar mais visibilidade a filmes de exceção, a coleção GRANDES 
FILMES DO BRASIL destaca estilos cinematográficos e diferentes modos de produção de nosso 
cinema. A reunião plural de títulos célebres ao lado de obras recentes busca fugir do cânone 
tradicional dos velhos livros de história, apresentando uma tradição viva, que se refaz a cada novo 
grande filme e a cada interpretação original do passado.

 Em seu quarto volume, a coleção GRANDES FILMES DO BRASIL destaca a adaptação 
cinematográfica de um clássico da literatura nacional: A hora da estrela (1985), de Suzana Amaral.

Adilson Mendes, Editor.
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 É de causar frisson uma cineasta se decidir a escrever um roteiro a partir de uma obra de 
Clarice Lispector? Na verdade, quando, no fim da década de 1970, Suzana Amaral leu a novela A hora 
da estrela e percebeu que deveria partir dali para escrever o roteiro de seu primeiro longa-metragem, 
começava uma viagem tão pessoal quanto embalada numa onda-Clarice que já vinha de alguns 
anos.  “Será que estou na moda? E por que as pessoas se queixam de não me entender e agora 
parecem me entender?”, teria se espantado a escritora por volta de 1973. Com efeito, textos seus já 
haviam pontuado shows de Maria Bethânia que marcaram época. 

 Aliás, hoje pouca gente se lembra, mas, em 1984, às vésperas da estreia do filme de Suzana, 
Naum Alves de Souza criou para Bethânia todo um espetáculo a partir de A hora da estrela, para o qual 
Caetano Veloso compôs quatro canções inéditas. As personagens Macabéa, Glória, Olímpico foram 
apresentados ao público, em interações teatrais de Bethânia com os músicos de sua banda e em 
monólogos em que a cantora assumia a voz do narrador da novela, Rodrigo S. M. Das canções, três – 
“A hora da estrela de cinema”, “O nome da cidade” e “Da gema” – em seguida foram parar em A beira 
e o rio, o importante LP de 1985. 

 Bethânia, Caetano, Naum puxavam a roda dos artistas que iam descobrindo a força das 
palavras de Clarice Lispector. Entre os cineastas paulistas, havia pelo menos outro grande clariciano. 
Quando A hora da estrela enfim estreou, José Antônio Garcia se preparava para rodar O corpo, com 
roteiro baseado em conto de A via crúcis do corpo. Garcia se declarava um leitor entusiasta de Clarice 
desde os tempos de estudante, e seu A estrela nua, de 1982, se abria com Carla Camuratti abraçada a 
um exemplar de Um sopro de vida.
 
 Porém, entre os vários artistas que usaram textos de Clarice como mote para novas criações, 
Suzana Amaral conquistou o público como ninguém antes. Em 1985, aos 54 anos e nove filhos, ela viu 
seu longa-metragem baseado no livro surgido em 1977 levar doze prêmios no Festival de Brasília. 
Alguns não reconheceram a prosa de Clarice na tela e se declararam decepcionados, mas outros 
tantos, entre os quais se misturavam leitores e não leitores da novela, se deixaram seduzir. Trinta e 
cinco anos depois, livro e filme têm o estatuto de clássicos. E é quase certo que todos que lemos A hora 
da estrela hoje imaginamos Macabéa como Marcélia Cartaxo, Glória como Tamara Taxman, Olímpico 
como José Dumont e a cartomante como Fernanda Montenegro. O elenco do filme deu corpo aos 
personagens do livro e o fez, ao que parece, em definitivo.

 Se Suzana Amaral acabava de chegar à tela grande, a estrada que a levara até ali já era longa. 
Em 1971 tinha se formado em Cinema na Escola de Comunicações e Artes da USP e, depois de trabalhar 
alguns anos na TV Cultura, conseguira uma bolsa para cursar o mestrado em direção 
cinematográfica na New York University. Como ela explicou em vários depoimentos, durante três anos, 
entre 1976 e 1978, se dedicou em tempo integral ao que lhe fazia falta por aqui, ou seja, aulas e mais 
aulas sobre o como fazer do cinema: “Quando eu voltei, eu sabia que eu sabia. Estudei muito roteiro, 
estudei tudo: câmera, som, fotografia. Se tiver que fazer som, eu faço, se tiver que fazer fotografia, eu 
faço. Eu aprendi a técnica também, não só o intelectual da coisa, porque lá o curso é muito prático”. 
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 O know-how era norte-americano, mas Suzana sempre teve certeza de que queria dirigir seu 
primeiro longa falando de coisas brasileiras. Quando, em Nova York, chegou a suas mãos o último livro, 
então recém-lançado, da autora já sua velha conhecida, tudo ficou claro: aquele livrinho esguio lhe 
dava Macabéa e seu pequeno mundo, onde ela, Suzana, também caberia. Vale a pena prestar 
atenção na dimensão de acaso e de contingência que está na origem de uma obra de arte. Para além 
da coincidência de datas – a temporada de estudos nova-iorquina coincidiu com o lançamento da 
novela de Clarice Lispector – Suzana mais de uma vez frisou, talvez meio a sério, meio brincando, que 
escolheu A hora da estrela porque aquele era o mais fininho dos livros de Clarice. Um dia, ela teria 
percorrido com os dedos os livros na estante, pensando: “O lustre, A maçã no escuro... todos livros 
grossos...”, até que deu com o volumezinho de pouco mais de cem páginas. A delicadeza de uma 
narrativa curta – isso ela disse a sério – os muitos espaços vazios e silêncios que ela deixa, são brechas 
por onde o realizador cinematográfico pode se insinuar, fazendo palpáveis sua própria sensibilidade e 
inquietações. É o que ela teria aprendido com um de seus professores americanos.
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 Se A hora da estrela faz parte do imenso rol do “livro que virou filme”, é uma boa ideia partir do 
princípio de que Clarice Lispector e Suzana Amaral são duas artistas, de tempos, linguagens e 
inquietações diferentes. Evidentemente a cineasta percebeu que o texto que tinha em mãos lhe dizia 
respeito, ou não teria se lançado a adaptá-lo na forma de um roteiro, mas isso não implica considerar 
que ela tivesse o compromisso de ser uma boa intérprete da obra de Clarice. No entanto, desde a 
estreia, não têm faltado questionamentos sobre o que o longa-metragem ficaria a dever ao livro. 

 No campo da crítica literária, houve quem encarasse como falha a supressão de Rodrigo S. M., 
o narrador ficcional inventado por Clarice, do roteiro, que opta pela narrativa clássica, a história que 
conta a si mesma. Uma professora carioca, Dirce Côrtes Riedel, publicou um breve texto logo que o 
filme chegou às telas. Tratava-se de uma resenha do livro, que se abria assim: “Neste ano de 1986 
muita gente está lendo o romance de Clarice Lispector, A hora da estrela, porque viu o filme […] e há 
quem esteja vendo o filme porque leu o livro”. Um pormenor de linguagem trai o ponto de vista da 
resenhista: a “muita gente” espectadora de cinema se contrapõe ao “há quem” versado no livro. Para 
os leitores, segundo Côrtes Riedel, teria ficado evidente que “foi abandonada a complexidade do foco 
narrativo do romance”. Estaria implícito em tais considerações que o cinema, alcançando “muita 
gente”, pode informar o público sobre a existência de certas obras literárias e mesmo despertar o 
interesse nelas, mas não raro passa ao largo do que lhes seria essencial. 

 Sim, Suzana Amaral escolheu abrir mão de “Rodrigo S. M.”, o escritor, o intelectual que no livro 
vemos padecer com sentimentos conflitantes enquanto bota para fora a história de Macabéa, a 
moça migrante nordestina sozinha no Rio de Janeiro. Se registramos a opinião da professora de 
literatura, fará igualmente bem ouvir a própria artista a este respeito. Em depoimento a uma 
pesquisadora norte-americana, a diretora declarou: “Metalinguagem não funciona. É mesmo uma 
simples questão de linguagem fílmica. Filmes que falam de filmes, histórias dentro de histórias, todas 
essas construções em mise-en-abyme [narrativa em abismo]. Eu acho que tudo isso ia ser muito 
complicado para o nosso público. As pessoas não iam entender. Então eu decidi contar a história de 
um modo direto, straight to the point” [direto ao ponto]. Não se trata de pressupor, de antemão, o 
acerto de tais considerações. Podemos concordar ou não com a percepção de Suzana sobre o 
público brasileiro, mas prestar atenção a ela serve para nos ajudar a ver mais de dentro o processo de 
criação no cinema, uma arte autônoma, com desafios próprios. 

 No livro A hora da estrela, a crise de “Rodrigo S. M.”, sentado à máquina, quase se forçando a 
contar a história de Macabéa, a escrever sobre fome e pobreza, é mesmo crucial. Clarice inventou 
esse narrador também para dramatizar sua angústia de ficcionista brasileira vulnerável às pressões 
que cercavam os escritores nos anos 1970. Não vamos esquecer que o Brasil estava então sob uma 
ditadura, em meio à qual uma literatura de “inominadas sensações” (a expressão é uma (auto)ironia 
embutida em A hora da estrela!), sem inequívoca preocupação social, podia passar por coisa de 
gente alienada. Das muitas coisas que é, que vem sendo para seus leitores, o livro também foi uma 
resposta de Clarice a cobranças nem sempre sutis. Porém, para dizer de modo um tanto abrupto, 
Suzana Amaral não tinha que atender às crises de Clarice ou da literatura brasileira para fazer um 
bom filme. O que importa é que o livro chegou até ela, e ela sentiu que a breve história de Macabéa 
abria espaço para ela se tornar a cineasta que queria ser.

A adaptação
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 Agora, indo da literatura para o cinema propriamente dito, percebemos que Suzana Amaral 
levou as peculiaridades de seu modo de ver a um espaço já bem habitado. Quando se decidiu pela 
história de uma nordestina órfã, muito pobre, quase analfabeta e avulsa numa metrópole do Sudeste, 
a realizadora, quisesse ou não, estava também recontando uma história. Como salientou, à época do 
lançamento do filme, o crítico Fernão Ramos, o cinema brasileiro vinha seguindo o rastro da migração 
nordestina havia tempos. E não eram poucas nem fracas as razões para que essa matéria persistisse. 
Em arte, temas obsessivos não costumam ser um entrave. Cortejando a redundância (palavra usada 
por Ramos), as obras fazem lampejar sua singularidade em ângulos imprevistos. A persistência de A 
hora da estrela, o filme, na memória de seu público testemunha a favor de sua singularidade. E de 
onde ela vem?

 Comecemos pelo dado da escolha do elenco. Depois que o filme se abre, flagrando Macabéa 
no escritório, batendo à máquina, aos poucos vários atores veteranos vão ocupando a tela: Umberto 
Magnani, como o superior imediato de Macabéa; Tamara Taxman, como a colega do escritório, Glória; 
Denoy de Oliveira (também cineasta), como o chefe da firma. Sônia Guedes aparece como a dona da 
pensão, antes de, num jardim, despontar aos olhos da moça um gomalinado José Dumont, na pele de 
Olímpico. Zé Dumont, sobretudo, merece atenção. O ator paraibano, que em 1982 protagonizara, na TV 
Globo, o especial Morte e Vida Severina (baseado na obra de João Cabral de Melo Neto), talvez seja, 
em nosso audiovisual, uma das incorporações mais populares do homem nordestino. À margem, 
convém não esquecer que a “nordestinidade”, tal como ela se divulgou entre nós, é em boa dose uma 
criação sudestina, certo? Enfim, na altura da estreia do filme de Suzana Amaral, o périplo do ator nas 
telas já dava conta de um pedaço importante do terreno (para usar outra palavra da resenha de 
Ramos) em que a realizadora estava pisando. Tudo bem (1978, Arnaldo Jabor), Gaijin (1980, Tizuka 
Yamasaki), O homem que virou suco (1980, João Batista de Andrade) — nesses longas, Zé Dumont já 
tinha moldado sua persona entre gaiata, guerreira, afável e afirmativa. De filme a filme, “Severino” 
tinha contado sua história. 

 Em A hora da estrela, deslocado para um papel de coadjuvante, um bem pouco hollywoodiano 
par romântico, ele cede espaço à Macabéa de Marcélia Cartaxo, atriz então com dezenove anos e 
completamente desconhecida do público. Estávamos familiarizados com protagonistas masculinos 
ora de sorriso largo, ora comprando briga, mas não sabíamos como lidar com o rosto, o corpo e a voz 
de Macabéa. Em O homem que virou suco, Zé Dumont foge da polícia, afronta os patrões 
improvisando versos de cordel, rejeita a disciplina da fábrica. De sua parte, Macabéa surge para nós 
com um “Sim, senhor” puxado com esforço de dentro do peito. É uma nordestina sem cordel, 
despojada de cor local ou exotismo, salvo pelo sotaque. Ela diz a certa altura: “Ainda não estou 
acostumada [comigo]”. Nem nós com ela.
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 O filme se abre com os letreiros iniciais sobre fundo azul (Suzana Amaral já disse que intuiu, sem 
que soubesse a razão exata para isso, que azul era a cor de seu filme). Ouve-se a “Rádio Relógio”, 
elemento fundamental já no livro. A estação, que “pinga” a hora certa, intercalada com cultura de 
almanaque e alguma música, constitui a única fonte de informação, entretenimento e enlevo de 
Macabéa quando está em seu quarto de pensão, dividido com outras três garotas. A primeira imagem 
nos põe de cara com um gato mordiscando alguma coisa sobre um piso de tábuas poeirento. A 
câmera sobe e vemos Macabéa batendo desajeitadamente à máquina. De tempos em tempos, ela se 
interrompe para assoar o nariz na gola da blusa. Às costas da datilógrafa se acumulam pilhas de 
pastas e fichários numa prateleira, ao lado de outra enorme pilha de caixas. O gato sobe até o tablado 
onde a moça trabalha, passa por detrás da cadeira miando. Corte para uma espécie de porão, 
entulhado de caixas de ovos, que Raimundo (Umberto Magnani) parece ocupado em contar. Volta 
para Macabéa, que conclui a datilografia e desce do tablado. O relógio de parede marca duas e meia. 
Ela repete o gesto de assoar o nariz na gola da blusa e se encaminha para o porão, aparentemente 
para mostrar ao chefe o serviço recém-concluído. Ela chega e não é notada por Raimundo, nem por 
Glória (Tamara Taxman), que confere a mercadoria com ele: 400 caixas, 12 mil dúzias de ovos. Pereira 
(Denoy de Oliveira) grita por Raimundo, que se apressa para atender ao chamado do dono da firma. 
No diálogo entre os dois homens, ficamos sabendo que há um “papagaio” vencido, problema para a 
solução do qual Pereira encarrega o subordinado de transferir dinheiro de sua conta pessoal para a 
conta da firma e assim liquidar a pendência. Em seguida, o chefe muda de assunto, pergunta pela 
nova datilógrafa. Faz um serviço porco etc. Nessa altura Macabéa já espreita os dois; mesmo 
ignorada, ela seguiu Raimundo. O rosto de Marcélia Cartaxo surge em close-up, com expressão de 
súplica. Pereira a nota, manda ela fechar a porta e esperar. Macabéa obedece com um “Sim, senhor”. 
O patrão arremata: “E além do mais, como ela é feia, hein?”. Raimundo se defende, dizendo que não 
tinha como contratar uma funcionária brilhante oferecendo menos que um salário mínimo. Pereira 
retruca que não faz questão de brilhantismo, só de limpeza. Estende um papel, mostrando a “sujeira” 
produzida por Macabéa na datilografia. Nesse instante, visualizamos de novo a personagem de 
Marcélia Cartaxo, em cena que mostra a origem das manchas no papel: ela faz uma espécie de 
lanche da tarde, lambuzando os dedos de cachorro-quente sobre o teclado da máquina.
 
 Vejamos. Em seu tablado, dentro de um escritório que desde logo se adivinha precário e 
mesmo chinfrim, trabalha uma moça que desconhece a técnica da datilografia (usa só dois dedos) e 
assoa o nariz como uma criança ainda não introduzida às noções elementares de higiene. A 
existência de uma tal funcionária parece tão insólita quanto o amontoado às suas costas. O acúmulo 
extravagante de caixas (que se revela serem de ovos) se repete no “porão”. O patrão chama o 
funcionário no grito, como se estivesse em casa, ou quem sabe numa mesa de bar, tem a camisa 
aberta ostentando um medalhão dourado. Tanto quanto a datilógrafa, trata-se de alguém destituído 
das características tradicionalmente associadas à eficiência e ao profissionalismo. Quando pede ao 
subordinado para dar um jeito no “papagaio” vencido, já se cristaliza o clima de baixa informalidade 
reinante. O comentário grosseiro sobre a feiura da recém-contratada e a impassibilidade com que 
ouve a referência ao salário inferior ao mínimo estabelecido por lei também contribuem para fazer de 
Pereira um patrão que “orna” com as paredes descascadas de sua sala e o aspecto maltratado do 
lugar como um todo. Nesse contexto, exigir limpeza do serviço de datilografia de Macabéa é uma 
incongruência. Com efeito, o cachorro-quente que engordura as folhas de papel está em harmonia 
com a impressão geral de sujeira. Pereira tem uma funcionária pouco limpa e ineficiente tanto quanto 
ele próprio e sua firma, no entanto, mira sua insatisfação e impropérios grosseiros sobre a 
recém-chegada.
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 Esta descrição dos primeiros minutos de A hora da estrela quer, primeiro, jogar luz sobre um 
dos centros de força da obra, qual seja, o empenho de fazer uma espécie de diagnóstico da vida 
brasileira. Quando Suzana Amaral concluiu o seu filme e levou-o ao Festival de Brasília o país vinha de 
dar adeus aos generais-presidentes com a posse de José Sarney. Ensaiávamos uma volta à 
democracia. A Macabéa cinematográfica era um projeto que vinha de longe, de quando sua 
realizadora acompanhava de Nova York as notícias do que se vivia sob a presidência de Ernesto 
Geisel. Ao longo dos anos 1970 tinha ganhado impulso, em nosso cinema, a estratégia de contar 
histórias que valiam menos em si mesmas que por serem grandes metáforas do país. Um exemplo 
muito interessante dessa estética é o já lembrado Tudo bem. Dentro do apartamento carioca de 
Juarez, o aposentado vivido por Paulo Gracindo, cabe o Brasil. A isso se costuma dar o nome de 
alegoria: Onde se lê “família de Juarez” leia-se, antes, Brasil. A se dar crédito às palavras de Suzana 
Amaral, a gestação de A hora da estrela no mínimo tangenciou essa tendência. Ouçamos a 
realizadora:

 Algo disso se concretiza nos instantes iniciais do filme? Parece que a impropriedade de 
Macabéa e seu ambiente igualmente impróprio – um escritório sombrio e atulhado de caixas, uma 
antítese a quaisquer modernos métodos de administração –, o “papagaio” (dívida) vencido, a 
ineficiência geral, distribuída ao longo de uma pequena mas representativa escala de mando e 
subserviência, querem mesmo compor um microcosmo. Onde se lê Macabéa (e seu mundo), leia-se, 
antes, Brasil? Não se trata de afirmar que Suzana Amaral atingiu plenamente seu declarado propósito, 
mas de fazer notar que este imprimiu marcas, importantes tanto para o significado quanto para 
eventuais limitações do filme. No segmento final, Pereira cobra de Raimundo a demissão de Macabéa. 
Diz, inconformado, que ela datilografou “Brasil com z e b minúsculo”. Um momento como este, 
transparente, de alegorização (Macabéa seria o Brasil pequeno – o oposto do Brasil Grande dos 
militares – e refém do estrangeiro) acende um facho que ilumina outros detalhes, ainda a retomar.

 Um elemento ficou esquecido nos comentários aos minutos iniciais do filme. E o gato? Por que 
é ele que ocupa a tela logo que findam os letreiros de abertura? Diríamos que se trata antes de uma 
gata. Ao longo do filme ela aparece quatro vezes. Na segunda e na terceira aparições, fica claro como 
o animal pontua os movimentos de Glória, a hipersexualizada colega de escritório que faz um 
contraponto preto no branco com a visceralmente desenxabida datilógrafa. No terço final, na altura 
em que Glória começa a seduzir Olímpico, com quem Macabéa tem um namoro mixuruca, a gata 
ocupa a tela pela última vez. Se, na cena de abertura, ela mordiscava alguma sujeira no chão, antes 
de a câmera subir e focalizar a datilógrafa, agora, com Macabéa sozinha no escritório, fazendo serão, 
a gata é focalizada ao pé da escada, mordiscando um ratinho, ou antes uma ratinha morta. Fica 
evidente a metáfora da supremacia de Glória sobre Macabéa. 

 O que determinou a escolha desse livro... A gente, fora do Brasil, descobre 
o Brasil. Então comecei a perceber que o país brasileiro é um grande 
Macunaíma, nós somos muito antipersonagens, no sentido dramático do 
termo, e a Macabéa, de repente, me pareceu assim a antipersonagem que eu 
procurava, com a vantagem de ser mulher, porque o Macunaíma era homem e 
além disso já tinha sido feito. Então eu tinha vontade de fazer algo assim, uma 
história sobre um personagem que, de repente, me desse oportunidade de eu 
colocar tudo aquilo que eu tinha descoberto fora do Brasil, a respeito do Brasil e 
do personagem brasileiro. O que eu me propus fazer foi justamente que a 
Macabéa fosse uma grande metáfora. 
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 Estamos diante de um exemplo privilegiado de como um roteirista pode se apropriar de 
sugestões da obra literária que adapta. Pois na antepenúltima página da novela de Clarice Lispector, 
lemos: “E então – então o súbito grito estertorado de uma gaivota, de repente a águia voraz erguendo 
para os altos ares a ovelha tenra, o macio gato estraçalhando o rato sujo e qualquer, a vida come a 
vida”. Suzana Amaral extrai essa metáfora do livro, mas lhe dá um sentido um tanto diferente. No filme, 
a imagem alude especificamente ao domínio de uma mulher sobre a outra. A datilógrafa está no 
escritório quase às escuras, enquanto a mulher carnuda, de minissaia e maquiagem forte, aborda o 
seu Olímpico no jardim. A gata venceu a ratinha. Assim, o animal, nas vezes em que ocupa a cena, 
como que sublinha a linha narrativa do filme. O triângulo Macabéa-Olímpico-Glória e o contraste 
entre as duas mulheres formam o fio que conduz o enredo. 

 Detalhando: Macabéa é órfã de mãe e pai, tendo sido criada por uma tia. O filme se abre com 
o que seria o começo de uma nova etapa da vida da moça: a tia acabou de morrer, o que justifica sua 
mudança para o quarto de pensão e o emprego de datilógrafa recém-conquistado. Com dezenove 
anos, virgem e paupérrima, Macabéa é a jovem vulnerável aos “vícios” da cidade grande. Este é um 
enredo de melodrama. Na verdade, foi a arguta Clarice Lispector quem, antes de todos, percebeu e fez 
notar a vocação melodramática da personagem que inventou. Logo no começo de A hora da estrela 
vemos Rodrigo S. M. se debater com a dificuldade de contar “as fracas aventuras de uma moça numa 
cidade toda feita contra ela”. Pois é, esta poderia ser a sinopse de um melodrama. Do livro para o filme, 
o que muda é que a realizadora escolheu fazer do gênero a “espinha de peixe” do roteiro, como ela 
gostava de dizer. 

 Mas é hora de ouvir um pouquinho mais a própria Suzana Amaral. Eis o que ela diz depois de 
declarar que quis fazer de Macabéa “uma grande metáfora”: 

 De nossa parte, podemos dizer que ao melodrama, já à espreita na novela de Clarice, vêm se 
juntar elementos de fábula e mesmo de conto de fadas. Talvez esta seja uma possível tradução para 
o “realismo mágico” visado pela diretora. Bem entendido, o roteiro trabalha todos esses materiais de 
modo irônico. Faz uma antifábula, ou um conto de fadas cruel e ostensivamente fajuto, como uma 
peça teatral que não disfarçasse os cenários de papel crepom manchado. É de notar como a trilha 
sonora, pontuada pela valsa Danúbio Azul e por uma música incidental evocadora de sonhos e 
magias, realça a “realidade não realista” buscada por Suzana Amaral. 

 Como dizíamos, Macabéa é uma moça carente de amparo e mais ainda de encantos. No seu 
novo local de trabalho, ela encontra em Glória uma “fada madrinha” tão sui generis quanto o conto 
maravilhoso de que é protagonista. Se a proteção de que precisa deverá vir, naturalmente, de um 
“príncipe”, o coquetismo inepto da datilógrafa, que o filme frisa em esquetes cômicos e cruéis, é 
condição a ser superada. A mocinha sem encantos precisa ser encantada. Nos calcanhares de Glória, 
mulher iniciada nas artes do sexo, às vezes tentando imitá-la, Macabéa tentará o seu happy end.

 

 Por exemplo, no design de todo o filme, na maneira como eu a penteei, 
como eu a vesti, você vê que ela é uma realidade não realista. O filme tem uma 
qualidade de realismo mágico de que precisava para se tornar uma grande 
metáfora, para que a coisa não ficasse, vamos dizer, na realidade ao pé da 
letra. Foi isso que eu busquei. O que me atraiu no livro foi essa possibilidade de 
metaforizar o Brasil.
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 Não há como negar que o “realismo mágico” transparece já na cenografia. O local de trabalho 
da protagonista é um interior escuro que remete a uma casa velha, de paredes descascadas, 
mobiliário empoeirado e fora de época. Ao anacronismo se soma o acúmulo teatral de caixotes, 
sacas, papéis, arquivos. A firma de Pereira é um estranho armazém de mercadorias estacionárias, que 
não chegam nem saem. O mundo fora dali é uma São Paulo de avenidas, viadutos, algum comércio 
miúdo, camelôs. Logo no começo vemos Macabéa encerrar o expediente e percorrer a pé esse 
cenário com forte predomínio da cor cinza rumo a um arrabaldezinho, onde numa rua de ar quase 
nostálgico uma pequena casa térrea ostenta, numa plaqueta rudimentar, “vaga para moças”. O S 
invertido na plaquinha é um dos tantos sinais da condição torta, infernal, dos espaços reservados à 
personagem. 

 Mas há também um lugar ameno, o jardim (salvo engano, o Jardim da Luz serviu de locação) 
onde Macabéa insiste em colher flores de hibisco e onde conhece Olímpico, o operário, outro 
nordestino, outro órfão, com quem ela esboça um namoro assexuado e sadomasoquista. A cena em 
que, no primeiro encontro, ele pede o grande ramo de flor que ela tem nas mãos e o desbasta com o 
canivete é precisa na demonstração do orgulho agressivo do macho diante da sexualidade tênue da 
moça, que vai do medo da lâmina afiada ao embevecimento. Que o idílio seja testemunhado por uma 
bucólica estátua no centro de um laguinho só intensifica a ironia da sequência.
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 A flor de hibisco tem papel importantíssimo, funcionando como tradução fílmica das 
referências, no texto, à sexualidade de Macabéa. “Seu sexo era a única marca veemente de sua 
existência”, ouvimos de Rodrigo S. M. Tal veemência se corporifica em imagens na altura em que, à 
masturbação noturna da personagem, se segue um close-up de uma flor aberta, sobre a mesa do 
escritório, dentro de um copo com água. Logo adiante a flor irá parar entre os seios de Glória, que se 
apronta para mais um de seus infindáveis encontros amorosos. Mas Macabéa colhe outra flor, insiste 
em se fazer coquete e é enfim alvo do olhar masculino, insistindo também em dar ouvidos à 
pedagogia oferecida pela colega. Como a gata, a flor disputada entre as duas mulheres sublinha o 
desenrolar da história. 

 Entre a hipersexualidade de Glória e a virgindade de Macabéa está em jogo o que se poderia 
chamar de busca pela feminilidade bem-sucedida. Se a datilógrafa tem em Olímpico uma fonte de 
bordoadas, ainda que morais, a que ela responde com docilidade suplicante, Glória tampouco está 
feliz em sua vida amorosa. De homem a homem, sempre dispensada, tem um desejo idêntico ao da 
outra: o casamento. Sua visita à cartomante é lição que ela, esperta, aproveita bem para romper o 
padrão masoquista que, embora de um jeito diferente, a aflige tanto quanto à datilógrafa. Tamara 
Taxman dosa as facetas de irmã mais velha, rival, professora e, ao fim, fada madrinha, mesmo às 
avessas, do papel que desempenha relativamente à protagonista. Passados trinta e cinco anos da 
estreia do filme, os ares do nosso tempo dão relevo a esses perfis femininos. 

 Nesse enredo de fábula, o intuito de fazer de Macabéa uma metáfora às vezes aparece como 
pontas soltas nas cenas, às vezes tende à alegoria fácil. É tentador compreender o armazém 
decadente e endividado como alusão à condição subdesenvolvida do país. De outra parte, quando 
Glória chama Macabéa de “Cabeça chata, baiana!”, num tom estranhamente benevolente, até 
maternal, o filme faz um comentário sobre preconceito racial, única ocasião, aliás, em que a 
protagonista responde à altura. Retrucando com um “Galega de farmácia!”, ela desmascara a loirice 
fajuta da colega num arroubo meio destoante do seu figurino. Na mesma linha, na cena da manhã de 
domingo no quarto de pensão, vemos uma das moças ajudando outra, mulata, a passar creme 
alisador. Quando esta pede um cabelo bem liso, aquela dispara: “Cabelo liso é de índio, cabelo ruim é 
de preto, e preto é do diabo”. 

 Em contraponto, ouvem-se noções sobre os ricos e as classes dominantes. Em momento 
anterior, no mesmo quarto de pensão, as moças se espremem diante da janela para ver através de 
outra janela, do outro lado do pátio, a telenovela da noite. Macabéa, recém-chegada, mal entende a 
curiosidade das colegas com o capítulo do folhetim. Uma delas pergunta se o pai vai matar a filha 
quando souber que ela está namorando com o mecânico. Outra rebate: “Gente rica não mata!”. 
Trata-se de uma contribuição original do roteiro, posta como antecipação ao “Todo gringo é rico” que, 
já no livro de Clarice Lispector, Macabéa ouve quando chega a sua vez de consultar a cartomante. Tais 
instantes se somam para reforçar esse aspecto de inventário de ilusões brasileiras do filme.
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 Circunstâncias fizeram de Suzana Amaral uma cineasta bissexta. Ela só voltaria à direção em 
pleno século XXI. Uma vida em segredo (2001) e Hotel Atlântico (2009) derivaram, a exemplo do longa 
de estreia, de livros de autores brasileiros contemporâneos, foram criados a partir de obras 
homônimas de Autran Dourado e João Gilberto Noll, respectivamente. Mantendo sua opção pelo 
roteiro adaptado de textos breves de ficção, a realizadora compôs um trio de filmes de significativa 
coerência. Com A hora da estrela, as narrativas de Dourado e Noll têm em comum serem resumos de 
vidas. Depois de Macabéa, a Biela interpretada por Sabrina Greve e o ator vivido por Júlio Andrade 
propiciaram a Suzana Amaral o refinamento de sua arte não tanto no nível dos temas como no de um 
certo ritmo de apreensão do mundo. A procura por esse ritmo – “uma coisa depois da outra” – 
transparece nas falas da diretora e suspeita-se não ser estranha ao seu budismo. Os filmes dos anos 
2000, distanciados do contexto político e estético de A hora da estrela, se depuram do impulso 
alegorizante e iluminam, em retrospecto, muita coisa ainda a ver e perceber em Macabéa. 

10Instituto Conhecimento Liberta



11Instituto Conhecimento Liberta

Ab’Sáber, Tales A. M. A imagem fria. Cinema e crise do sujeito no Brasil dos anos 80. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003. 

Borelli, Olga. Clarice Lispector: esboço para um possível retrato. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.

Lispector, Clarice. A hora da estrela. 2 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. 

O interesse pelo sussurro. Entrevista com Suzana Amaral. Filme Cultura. Diretores estreantes. Fundação 
do Cinema Brasileiro/Minc, n. 48, pp. 64-69, nov. 1988.

Ramos, Fernão. A hora da estrela. In: Labaki, Amir (org.). O cinema brasileiro: de O pagador de 
promessas a Central do Brasil. 2 ed. São Paulo: Publifolha, 1998, pp. 155-158.

Riedel, Dirce Côrtes. A hora da estrela. Compromisso com a palavra. Matraga. Revista do 
Departamento de Cultura e Literatura Brasileira da Uerj. Vol. 1, n. 0, pp. 21-23, nov. 1986.

Stam, Robert. Literature through film. Realism, magic and the art of adaptation. Blackwell Publishing, 
2005. 

Waldman, Berta. Clarice Lispector. A paixão segundo C. L. 2 ed. revista e ampliada. São Paulo: Escuta, 
1993.

Referências


