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Resumo: O presente artigo é uma fração dos resultados de uma pesquisa 

realizada a partir da observação bibliográfica de recorrentes diálogos entre as 
personagens literárias de Clarice Lispector – em principal, Macabéa, de A hora da 
estrela - e os perfis esquizofrênicos descritos em compêndios de psicopatologia. Por 
meio de uma proposta interdisciplinar de estudos, infere-se que a subjetividade da 
autora torna-se um transbordamento simbólico tanto daquilo que a liberta quanto 
do que a condena. Além do foco psicanalítico e literário deste estudo, sugerem-se a 
relevância e a urgência de um trabalho docente movido por múltiplas perspectivas 
de leitura em ambiente acadêmico, para que sejam formados discentes autônomos, 
que construam seus próprios saberes.
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THE ESQUIZOPHENIC SUBJECTIVITY IN CLARICE LISPECTOR: AN 
INTERDISCIPLINARY STUDY

abstRaCt: The present article is a fraction of the results of a research carried 
through from the bibliographical comment of recurrent dialogues between the 
literary characters of Clarice Lispector - in mainly, Macabéa, of A Hora da Estrela - 
and the described schizophrenics profiles in psychopathology compendiums. By 
means of a interdisciplinary proposed of studies, is inferred that the subjectivity of 
the author becomes a symbolic overflow in such a way of what frees her how much 
of what it condemns her. Beyond the psychoanalyze and literary focus of this study, 
they suggest it relevance and the urgency of a teaching work moved by multiple 
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perspective of reading in academic environment, so that learning autonomous 
worker are formed, who construct its own knowledge.

KeywoRds: subjectivity, schizophrenia, education, literature.

Introdução 
Dada a relevância do termo interdisciplinaridade na conjuntura educacional do país, 

faz-se necessária uma breve ponderação sobre tal expressão, antes que sejam apontadas  
as relações entre psicologia e literatura, motes dessa pesquisa.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio no Brasil, a despeito de 
terem um enfoque no ensino secundário, afirmam que há uma tendência atual, em todos 
os níveis de ensino, de 

analisar a realidade segmentada, sem desenvolver a compreensão dos múltiplos conhecimen-
tos que se interpenetram e conformam determinados fenômenos. Para essa visão segmentada 
contribui o enfoque meramente disciplinar que, na nova proposta de reforma curricular, deve 
ser superado pela perspectiva interdisciplinar e pela contextualização dos conhecimentos.
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade [...] deve utilizar os conhecimentos de várias dis-
ciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob 
diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental.
Em tempo: na proposta de reforma curricular do Ensino Médio, a interdisciplinaridade 
deve ser compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por 
meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conheci-
mentos através de relações de complementaridade, convergência ou divergência.
A integração dos diferentes conhecimentos pode criar as condições necessárias para uma 
aprendizagem motivadora, na medida em que ofereça maior liberdade aos professores e 
alunos para a seleção de conteúdos mais diretamente relacionados aos assuntos ou proble-
mas que dizem respeito à vida da comunidade. Todo conhecimento é socialmente com-
prometido e não há conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não se parte das 
preocupações que as pessoas detêm. O distanciamento entre os conteúdos programáticos 
e a experiência dos alunos certamente responde pelo desinteresse e até mesmo pela deser-
ção que constatamos em nossas escolas. Conhecimentos selecionados a priori tendem a se 
perpetuar nos rituais escolares, sem passar pela crítica e reflexão dos docentes, tornando-se, 
desta forma, um acervo de conhecimentos quase sempre esquecidos ou que não se conse-
gue aplicar, por se desconhecer suas relações com o real.

Ainda sobre a temática interdisciplinaridade, Ivani Fazenda (2005, p. 60) afirma 
que Mialaret (1987) assinala que as didáticas do docente devem ser contextualizadas em 
relação a outras variáveis, o que implica o recurso de diversas disciplinas científicas. A 
mesma autora complementa que Vergnaud, Halbwachs e Rouchier (1978) ressaltam, por 
sua parte, a insuficiência da centralização nas matérias ensinadas e em sua estrutura. Eles 
observam a necessidade de estabelecer ligações com diferentes disciplinas científicas, entra 
as quais se encontram as disciplinas complementares ou e apoio – psicologia, sociologia 
e outras ciências – além da disciplina de referência ou disciplina-mãe. Caillot (1993, p.  
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159) vai além quando enfatiza a constância de uma interdisciplinaridade obrigatória e 
incontestável no seio das didáticas das disciplinas.

Em específico, na obra literária A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, percebe-
se tal relação interdisciplinar entre a verbalização e os comportamentos esquizoides de 
Macabéa, protagonista, gerando um diálogo interessante entre as disciplinas de apoio e 
referência – psicologia e literatura, respectivamente. O mesmo observa-se, por exemplo, 
nos contos “Uma galinha” e “Amor”, de mesma autoria. 

Concomitante à relevância da justificativa do papel interdisciplinar dessa pesquisa, 
encontra-se a importância da constituição da subjetividade na escrita literária, foco que 
permeia o parágrafo seguinte.

Em Sobre a Concepção das Afasias. Estudo Crítico, Sigmund Freud refere-se às 
representações de palavra numa concepção que liga a verbalização e a tomada de consciência. 
Tamanho era o significado da linguagem, que Freud já fazia dela um instrumento para o 
tratamento de sintomas neuróticos. Ele constatou que há, nas “entrelinhas” do dizível, um 
sentido manifesto e outro latente, um saber estranho e outro familiar ao mesmo tempo. 
Em sequência ao mesmo raciocínio, seguiu Jacques Lacan, sucessor de Freud. Àquele 
é creditado o aforismo “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”, ou seja, 
tanto a linguagem quanto o inconsciente estão submetidos à leis que regulamentam seu 
funcionamento e sua construção. Visto que há um processo catártico no fazer literário, 
talvez seja possível pensar num sujeito que esteja antes do texto, em outro que esteja pós-
texto e num terceiro que se construa entre o texto.

Considerando a importância da interdisciplinaridade, bem como a relevância da 
subjetividade na construção de significados, nascem questões como:

1. Em que medida a subjetividade de um autor é “revelada” em suas obras?
2. Qual a relevância da escrita como processo catártico?

É provável que, trabalhadas essas inquietações – desenvolvendo-se um aprofundamento 
teórico sobre o papel da psicanálise na expressão verbal, observando-se a recorrência de 
tendências esquizofrênicas em obras de Clarice Lispector e identificando supostas relações entre 
o comportamento esquizofrênico das personagens de Lispector e a subjetividade da autora - 
outras se levantem, como, por exemplo, o estudo do narcisismo em Os lusíadas, de Camões, 
ou da histeria em Lucíola, de José de Alencar. Dessa forma, será muito importante, na análise, 
refletir sobre a construção de autorias diversas, possibilitando a amplitude de tal estudo.

Fundamentação teórica

Embasando o estudo sobre as profundas diferenças na abordagem interdisciplinar 
entre “disciplinas escolares” e “disciplinas científicas”, afirma Sachot (1994), 

as matérias escolares são organizadas  segundo um dispositivo que, sem ser idêntico, 
é similar ou análogo àquele das disciplinas científicas, suas finalidades são diferentes, 
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seus objetos são diferentes, suas modalidades de aplicação são diferentes, seus referen-
ciais são diferentes. Portanto, o que une esses dois tipos de disciplina é o fato de que 
elas compartilham uma lógica científica.

A partir de tal conceito, geraram-se três concepções epistemológicas sobre a 
interdisciplinaridade:

- Abordagem relacional: tem como característica estabelecer ligações (complemen-
taridade, convergências, interconexões etc) e “passarelas”;

- Abordagem ampliativa: preencher o vazio observado entre duas ciências existen-
tes (emergência de novas disciplinas científicas);

- Abordagem radical: substituir outra estruturação que a estruturação disciplinar.

Ao se propor, por exemplo, a um diálogo entre um clássico da literatura e conceitos 
psicológicos cientificamente reconhecidos por diversos teóricos, a abordagem selecionada 
é a relacional, cujo instrumento de análise são disciplinas científicas. Observa-se, portanto, 
que a interdisciplinaridade científica tem por finalidade a produção de novos conhecimentos 
e a resposta às necessidades sociais: pelo estabelecimento de ligações entre as ramificações 
da ciência; pela hierarquização (organização das disciplinas científicas); pela estruturação 
epistemológica; pela compreensão de diferentes perspectivas disciplinares, restabelecendo 
as conexões sobre o plano comunicacional entre os discursos disciplinares. 

Vista significativa relação entre a disciplina–mãe e a de apoio, seguem pontuações 
do crítico literário Massaud Moisés (1989, p.453), sobre a produção artístico-literária de 
Clarice Lispector:

Tratando de vários assuntos, “ao correr das palavras”, focalizando temas colhidos no dia-a-
dia, surpreendendo no “outro”, ser humano ou bicho, ou na paisagem, seus motivos para a 
conversa habitual com os leitores – Clarice Lispector fala sempre de si própria. [...] Sucede 
que a inflexão, a tonalidade, é tão sui generis que levanta dúvidas acerca do caráter cronís-
tico destes textos. Clarice Lispector fala de si como se continuasse a criar ficção, expõe-se 
na vitrina do jornal como se palmilhasse mundos imaginários: crônicas de uma ficcionista, 
antes de tudo, e de uma ficcionista centrada no “eu”.

Com relação a esta expressão “eu”, é lícito observar a recorrência com que esta 
palavra é grafada na crítica literária sobre Clarice na obra de Massaud Moisés (1989, p.460):

No espelho das crônicas se projeta a personagem única, ou predominante, da ficção da 
autora: ela própria. Romances do “eu”, contos do “eu”, eis o que são as suas obras: fictí-
cio ou construído, suposto ou imaginário, “verdadeiro” ou “real”, não importa, é o “eu” 
da ficcionista a personagem central (heroína? anti-heroína?) de suas narrativas. As crôni-
cas desenham, presumivelmente, um “eu” civil, mas quando o cotejamos com o “eu” dos 
romances e contos, verificamos que é o mesmo “eu”. Tudo se passa como se a escritora 
somente tivesse o “eu” da sua fantasia. [...] Aqui deparamos um “eu” que, ainda quando 
aparentemente empírico, se patenteia imaginário, um “eu” inventado.
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E seguem mais alusões à diluição do “eu” de Clarice, segundo o autor supracitado:
É que o “eu” da autora constitui para si próprio um enigma. E para desvendá-lo/desvendar-
se, põe-se a (re)escrever os textos em que se manifesta, como se outro destino não tivesse. 
[...] Macabéa (dA Hora da Estrela) não passa de alter ego  da ficcionista, projeções, ou encar-
nações, do seu “eu”. Uma única heroína povoa a ficção de Clarice Lispector: ela própria. [...] 
sua obra é um eterno recomeço na direção do centro, ocupado pelo “eu”: o seu graal é o seu 
ego. “Quem sou eu? Como sou? O que ser? Quem sou realmente? E eu sou?” – é a indagação 
fundamental, de que promanam as outras, e tudo o mais de sua ficção (Moisés, 1989, p. 462)

Encerrando as contribuições de Massaud, faz-se necessária a correlação entre a 
diluição do “eu” de Clarice com o drama existencial que permeia a obra A hora da estrela 
bem como sua autora e sua protagonista Macabéa. Analisa o crítico:

De súbito, sempre de súbito, “de repente”, o ser experimenta o êxtase, ou a explosão, já 
agora na fase crepuscular, expressa nA Hora da Estrela, e conhece, por revelações fulmi-
nantes, que sofre metamorfose, mercê da qual é arrancado da inércia placentária para a 
clarividência ameaçadora. Instante fugidio de lucidez da situação-limite, definidora do ser 
na sua contingência. [...] A história narrada esconde a outra: a que lemos, entremostra a que 
é (ou seria) a verdadeira. Dir-se-ia haver duas faixas de onda ficcional: uma, a da história 
contada, em nível consciente; a outra, secreta, em nível inconsciente. Esta, fruto da “viagem 
interior”, é que importa: solilóquio psicanalítico? É no plano abstrato, porém latente no que 
se lê/vê, que reside a razão de ser dos eventos que sustentam a história transcorrida aos 
nossos olhos. [...] Enfim, dotada da “lucidez do absurdo”, título de uma de suas crônicas, 
que justifica o non sequitur do epílogo de algumas narrativas, o amor ao sofisma – “aliás o 
sofisma como forma de raciocínio sempre me atraiu um pouco, passou a ser um de meus 
defeitos” – e o medo de estar à beira da loucura: “quem atinge um alto nível de abstração 
está em fronteira com a loucura”.

Em coluna escrita para a revista especializada Entre Livros (2007), Lúcia Peixoto 
Cherem, aborda o interesse de críticos franceses e canadenses entre as décadas de 70 e 80 
na obra clariceana. Cherem afirma que Antoinette Fouque, que, além de editora da revista 
Des Femmes, é psicanalista, apoia-se em uma visão racional e científica para explicar o 
aprofundamento da alma humana que Clarice Lispector faz em seus textos. Reconhece 
na obra de arte da escritora uma força terapêutica que lhe dá o que “a loucura não a deixa 
ouvir, transformando a lama do inconsciente em uma espécie de diamante.”

Cherem também observa que a escritora e psicanalista Betty Milan aponta outra 
razão para que a autora Lispector tivesse sucesso a partir do final dos anos 70 na França: 
é nessa época que o pensamento de Lacan – discípulo de algumas teorias freudianas – 
causa grande impacto nesse país e há uma relação estreita entre a maneira como Clarice 
Lispector concebe a palavra, a ignorância e a história e os procedimentos psicanalíticos 
de Lacan. Segundo ainda Betty Milan, “é razoável supor que, em 1976, Clarice Lispector 
conquiste um público também por ter ideias em que os ouvintes e os leitores de Lacan se 
reconheciam”, afirma em A força da palavra.
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Infere-se, portanto, que, a partir de um perscrutar das obras de Clarice, é possível 
notar uma tendência ao espírito fendido, típico do distúrbio esquizoide, em suas personagens 
– o que gera a necessidade de um estudo sobre a manifestação da esquizofrenia no sujeito, 
tanto da autora, quanto de suas personas, visto que as personagens de Lispector são seus 
alteregos (Moisés, 1989, p. 455).

Ao introduzir o termo esquizofrenia (do grego fender, clivar o espírito), Bleuler 
pretende pôr em evidência o que para ele constitui o sintoma fundamental daquelas 
psicoses: a dissociação.

Clinicamente, a esquizofrenia diversifica-se em formas aparentemente muito 
semelhantes, em que se distinguem habitualmente as seguintes características: a 
incoerência do pensamento, da ação e da afetividade (designada pelos termos clássicos 
discordância, dissociação, desagregação), o afastamento da realidade com um dobrar-
se sobre si mesmo e predominância de uma vida interior entregue às produções 
fantasmáticas (autismo), uma afetividade delirante mais ou menos acentuada e sempre 
mal sistematizada.

Finalmente, o caráter crônico da doença, que evolui segundo os mais diversos 
ritmos no sentido de uma deterioração intelectual e afetiva, e resulta muitas vezes em 
estados de feição demencial, é para a maioria dos psiquiatras um traço primacial, sem o 
qual não se pode diagnosticar esquizofrenia.

A denominação de demência precoce, segundo Kraeplin, foi primeiramente aplicada 
a essa doença porque se pensava que só ocorresse na juventude, acarretando com o correr 
dos anos completa deterioração metal (demência); essa denominação foi substituída por 
esquizofrenia, segundo Bleuler, em Vocabulário da Psicanálise (1988, p. 214), que significa 
dissolução da personalidade ou personalidade cindida.

Desconhecem-se ainda, com precisão, as causas que a determinam. Segundo alguns 
autores, trata-se de doença orgânica, conforme o psicólogo Adolfo Meyer,  em Teorias da 
Psicopatologia e Personalidade (1979, p. 314).

Um importante exemplo de divergência foi Carl Jung (1875-1961), discípulo e 
dissidente de Freud dentro da psicanálise, contrário às ideias defendidas pelo mesmo sobre 
a sexualidade inata, defendendo posições mais amplas, como as disposições hereditárias 
do inconsciente, por exemplo.

Numa arregimentação de textos do teórico Theodore Millon, (1979, p. 86 e 87), em 
texto chamado “Sobre a psicogênese da esquizofrenia”, Jung afirma:

uma neurose, é verdade, caracteriza-se por uma autonomia relativa de seus complexos, mas 
na esquizofrenia, estes se transformam em fragmentos disjuntos e autônomos, que ou não 
se reintegram à totalidade psíquica ou, no caso de uma remissão, são inesperadamente reu-
nidos, como se nada tivesse acontecido antes.
 
A dissociação na esquizofrenia não é apenas bem mais séria, mas muitas vezes é 

irreversível. A dissociação não é mais líquida e mutável, como na neurose, mas se assemelha 
mais a um espelho partido em pedaços.
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O quadro de uma dissociação de personalidade na esquizofrenia é bastante diverso. As 
figuras separadas assumem nomes e caracteres banais, grotescos ou normalmente exagerados e 
são muitas vezes objecionáveis de várias maneiras. Também não cooperam com a consciência 
do paciente. Não são dotadas de tato nem têm qualquer respeito de valores sentimentais. Ao 
contrário, penetram e criam uma perturbação a qualquer momento, torturam o ego de mil 
maneiras; tudo e todos são objecionáveis e chocantes, ou pelo seu comportamento ruidoso 
e impertinente ou na sua crueldade grotesca e obscenidade. Há um aparente caos de visões 
inconsistentes, vozes e caracteres de uma natureza inteiramente estranha e incompreensível. Se 
existe algum drama, ele está certamente muito além da compreensão do paciente. Na maioria 
dos casos, transcende até a mente do médico, de tal forma que suspeita da sanidade mental de 
quem quer que seja que veja qualquer coisa além de simples loucura no delírio de um lunático.

Em entrevista à TV Cultura em 1977, em São Paulo, a autora, interpelada pelo 
jornalista Júlio Lerner em relação a sua ainda então não publicada obra A hora da estrela 
(aliás, um único depoimento concedido à TV em toda sua carreira), relata:

Lerner: Qual o nome da heroína da novela?
Clarice: Não quero dizer. É segredo ...
Lerner: E o nome da novela, você poderia revelar?
Clarice: Treze nomes, treze títulos ...

O curioso é que o título central destes 13 nomes é a própria assinatura da autora, o 
que pode estar relacionado ao fato da obra possuir o apogeu da introspecção de Clarice. 
Aliás, este livro foi o resultado de uma fase muito relevante na vida da escritora: 1977, ano 
de sua morte, vítima de câncer, coincidindo com a data da edição da obra.

A mescla entre personagem, narradora e autora é significativa porque além de 
provocar o desmascaramento da ficção, implica dividir sua identidade entre as várias 
camadas do texto (Clarice é Rodrigo, que é Macabéa; portanto, Clarice também é 
Macabéa). Desmascarar, dividir, desfazer a ficção: em todos os casos há o esvaziamento 
da identidade – um recurso destrutivo muito próximo do sentido da morte.

Mediante o pressuposto de que há uma fusão entre “criatura e criador”  - 
personagens de Lispector e a própria Lispector –  a protagonista Macabéa, por exemplo, 
poderia fazer parte de um processo de leitura tanto literário quanto psicológico, visto 
que a proposta desta pesquisa é anexar ao estudo de literatura uma vertente científica. A 
possibilidade didática do entrelaçamento de disciplinas científicas num estudo literário, 
amplia e incentiva a pesquisa interdisciplinar no campo cognitivo.

Considerações finais

Esconder. Talvez este seja o verbo conveniente para resumir o estudo presente, 
tanto na abordagem didática quanto na psíquico-literária.

O que haveria de estar “escondido” no campo didático, visto que este ramo da 
educação é tido como a arte do ensino? A interdisciplinaridade. As inúmeras e intrínsecas 
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relações que um objeto de estudo pode estabelecer com outras ciências ou disciplinas são 
tão reais, que na vanguarda do ensino universitário talvez seu uso deva ser obrigatório 
e incontestável. É na construção de “passarelas” do conhecimento e na capacidade de 
observar interconexões entre disciplinas que se encontra o escondido, o oculto da didática, 
sua função primeira, mas por vezes renegada: gerar alunos pesquisadores.

Já no âmbito literário, em específico na obra A hora da estrela, o que se encontra 
“escondido” é a pluridiversidade de intenções, personificada em Rodrigo S.M., Macabéa e a 
própria Clarice Lispector. A associação entre esta tríade pode se tornar viável no momento 
em que o existencialismo de Clarice cumpre à risca o modelo psicológico inscrito nessa 
filosofia de vida: toda sua obra, desde Perto do Coração Selvagem até os póstumos (ainda que 
narrados em terceira pessoa), espraia-se como um imenso monólogo, ou, com mais rigor, 
um solilóquio, uma vez que se processa perante um interlocutor, representado pelo leitor 
ou pelo “eu” tornado objeto de si próprio. Neste romance, o foco interdisciplinar pode 
justificar-se em plenitude. Chega a ser inviável a leitura da trama sem considerá-la uma 
transferência constante entre fatores poéticos, sociais e emocionais. Seguem excertos da 
obra A hora da estrela associados a comportamentos esquizoides:

• Descuido da aparência pessoal:
Ela era um pouco toda encardida pois raramente se lavava [...] Uma colega de 

quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era murrinhento [...] Assoava o nariz da 
barra da combinação (Lispector, 1984, p.34).

• Facilidade em cansar-se:
Dormia de boca aberta [...] Dormia exausta [...] Dormia até o nunca (Lispector, 1984, p.30).

• Dificuldade para pensar claramente:
Olímpico: – Pois é.
Macabéa: – Pois é o quê?
Olímpico: – Eu só disse pois é!
Macabéa: – Mas “pois é” o quê?
Olímpico: – Melhor mudar de conversa porque você não me entende 

(Lispector, 1984, p.56).

• Fala de coisas aéreas e sem sentido:
Eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer! [...] Sabe o que eu mais queria 

na vida? Pois era ser artista de cinema. [...] Olhe, sangue eu não posso mesmo ver 
porque me dá vontade de vomitar. [...] Até hoje com a graça de Deus nunca vomitei 
(Lispector, 1984, p.62).

• Crises de agitação psicomotora:
Executando o fatal cacoete de piscar os olhos [...] Como casar com-com-com um 

ser que para-para-para ser visto, gaguejava ela (Lispector, 1984, p.46 e 49). 
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• Julgar-se sob controle de forças externas:
Mas agora ouvia amadama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus [...] Jesus 

prestava atenção nela [...] O destino sussurrou a ela veloz e guloso: é agora, é já, chegou a 
minha vez! (Lispector, 1984, p.90).

• Repetição de atitudes:
Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias [...] Todas as 

madrugadas ligava a rádio relógio, invariavelmente (Lispector, 1984, p. 35 e 45).

• Doença atinge tipos delgados:
Nascera inteiramente raquítica. [...] Você não tem busto (Lispector, 1984, p. 88).

• Perda da capacidade para interferir na realidade:
Acabo de descobrir que para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. 

Dava-se melhor com um irreal cotidiano, vivia em cãmera leeenta, lebre puuuuulando no 
aaar sobre os oooouteiros, o vago era seu mundo terrestre (Lispector, 1984, p. 42).

• Diálogo perdido, afrouxamento de associações:
O seu diálogo era sempre oco. E “amor” ela não chamava de amor, chamava de 

não-sei-o-quê (Lispector, 1984, p.63)

• Senso deficiente sobre ela mesma:
Ela era incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava 

conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se 
exprimisse diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim (Lispector, 1984, p. 31).

• Falta de identidade familiar:
Com dois anos de idade lhe haviam morrido os pais de febre ruim no sertão de 

Alagoas. [...] Muito depois fora para Maceió com a tia beata, única parenta sua no mundo. A 
tia lhe dava cascudos na cabeça. [...] Quando ela era pequena, como não tinha a quem beijar, 
beijava a parede. Ao acariciar, ela se acariciava a si própria (Lispector, 1984, p. 89).

Considerando, portanto, a importância da interdisciplinaridade no processo didático 
e sua evidência na obra A Hora da Estrela, pode-se perceber – entre outras ciências/
disciplinas – a esquizofrenia “escondida” nas páginas deste romance. O termo esquizofrenia 
definido pela psicologia como espírito fendido, converge para a síntese do que seja a 
trama em questão na literatura: uma obra que inventa sua própria realidade, que inventa 
um outro mundo, que constrói uma verdade multiperspectivada. O comportamento de 
Macabéa – individual ou social – não consegue ser visto pela psicologia como parâmetro 
de normalidade. A leitura da personalidade da protagonista é tão profunda que não poderia 
adequar-se ao padrão meramente classificatório da literatura. Ela, “Maca”, pode ser vista 
sob outros olhares, inclusive sob a ótica científica da análise do comportamento do 
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indivíduo, visto que A Hora da Estrela empreende  uma reflexão sobre a condição humana. 
O suposto processo esquizoide de Macabéa caminha pela transfiguração de identidades 
do romance de Lispector e aponta para um indivíduo agudamente enfermo, esvaziado de 
seu eu, incapaz de estabelecer um sentido satisfatório de sua própria identidade.

Quiçá seja este um dos principais papeis do professor: construir “interconexões” 
entre conhecimentos. Se fosse estudada esta obra literária – ou quaisquer outras – a partir do 
parâmetro unicamente literário, sem qualquer tipo de associação interdisciplinar, certamente 
perder-se-ia na abordagem científica, a qual se preza a universidade. Talvez seja lícito trazer à 
tona o que esteja “escondido” nas disciplinas universitárias, a fim de que o discente também 
descortine-se e alce vôos maiores, além dos que ele mesmo espera alçar.
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