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―E ali estava a mulher, de pé, o mais ininteligível dos seres vivos‖.      

Clarice Lispector  



 

LUCIO, Geilma Hipólito. Heroínas problemáticas em movimento: construção da 

identidade feminina em Perto do coração selvagem e Uma aprendizagem ou O livro dos 

prazeres. 2015. 132f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em 

Letras. Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia, Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, 2015.  

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa constitui uma leitura comparatista de como acontece a construção da 

identidade feminina das protagonistas Joana, do romance Perto do coração selvagem (1943), 

e Loreley, do romance Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969), em suas relações 

amorosas com seus parceiros Otávio e Ulisses, respectivamente. Para tanto, focalizamos a 

busca dessas mulheres para se enxergarem como indivíduos dentro de suas realidades sociais, 

bem como a participação da figura masculina em suas incursões rumo a si mesmas. Interessa-

nos também as vozes sociais ligadas à relação de gênero, que se chocam na interioridade das 

protagonistas e em sua realidade externa, aparecendo como catalizadoras para observação da 

identidade e representação feminina nos romances. De caráter analítico-interpretativo e 

tangenciada a partir do que a materialidade do texto literário nos oferece sobre a composição 

do sujeito feminino nos dois romances, a abordagem se preocupa em apresentar e analisar a 

dinâmica existente nas interações entre as protagonistas e os personagens masculinos, levando 

em consideração os discursos, os comportamentos e destinos dessas mulheres, o que 

consequentemente auxilia na compreensão de suas identidades. Desse modo, a análise da 

construção identitária é perspectivada à luz de algumas teorias, as quais entendemos serem 

coerentes para proposta do trabalho dissertativo. Nos ancoramos nos pressupostos teóricos de 

LUKÁCS (2000), o qual contribui em nossa pesquisa ao trazer a recorrência da busca do 

herói problemático no romance moderno; de BONNICI (2007), ZOLIN (2009) e LAURETIS 

(1994), os quais colaboram com conceitos referentes à relação de gênero; e de BAKTHIN 

(2012; 2005; 2010), que traz o conceito de ―diálogo‖ como uma ação que desemboca tanto em 

consonâncias como dissonâncias entre as vozes que entram em confronto na materialidade 

narrativa e se liga a construção identitária das protagonistas. Os resultados descobertos 

mostram que, na visão das protagonistas, há fracasso em suas buscas, uma vez que elas se 

enxergam distantes dos modos e formas com que a mulher é apresentada em seus contextos e 

acabam se enxergando como mulheres fora da sociedade. No entanto, a liberdade encontrada 

nessa forma de se ver não é absoluta, pois, de acordo com a base teórica usada, o sujeito nem 

é totalmente autônomo à sociedade e nem totalmente assujeitado a ela, pois ele interage com 

pessoas que estão situadas socialmente, o que proporciona reações diferentes às várias vozes 

discursivas que emergem no espaço social que vivemos. Tal fato sugere uma identidade 

perspectivada através das relações dialógicas que nunca são finitas e acabadas, 

proporcionando uma ideia de movimento na identidade do sujeito feminino afirmada pelas 

próprias protagonistas.  
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ABSTRACT 

 

This present research is a comparative reading of how is the construction of female identity of 

the protagonists Joana, from the novel Near to the Wild Heart (1943), and Lori, from the 

novel An Apprenticeship or the Book of Delights (1969), in their loving relationships with the 

respective partners Otávio and Ulysses. For that, we focused on the searching of those women 

to see themselves as individuals inserted in their social realities, as well as to understand the 

participation of male figure in their incursions heading into themselves. It is also interesting to 

discuss the social voices connected to the gender relation, which collide in the interiority of 

the protagonists and in their external reality, appearing as catalysts to the observation of the 

female identity and its representation in the novels. With an analytical and interpretative 

nature and related to what the materiality of the literary text offers about the composition of 

the female subject in both novels, the approach is responsible for presenting and analyzing the 

dynamics existing in the interactions between the protagonists and the male characters, 

considering the discourses, the behaviors and the destinations of those women, which helps in 

the comprehension of their identities. Therefore, the analysis of the identity construction is 

envisaged by the light of some theories, which we consider coherent to the proposal of 

dissertation. We based this work on the theoretical assumptions of LUKÁCS (2000), who 

contributed to our research bringing the recurrence of the search for the problematic hero in 

the modern novels; of BONNICI (2007), ZOLIN (2009) and LAURETIS (1994), who 

collaborated with concepts about gender relations; and of BAKTHIN (2012; 2005; 2010), 

who shows the concept of ―dialogue‖ as an action that leads in both consonance and 

dissonance among the voices that face in the narrative materiality and are connected with the 

identity construction of protagonists. The results show that, according to the protagonists‘ 

perspective, there is failure in their searches, once they see themselves distant from the ways 

and forms how the female figure is presented in their contexts, and they end up perceiving 

themselves as women who are outsider in their society. However, the freedom found in this 

way to see themselves is not absolute, since, according to the theoretical used, the subject is 

not completely autonomous neither submissive to society, since he/she interacts with other 

people who are socially situated, which promote different reactions to the many discursive 

voices that emerge in the social space that we live. This fact suggests an identity understood 

through the dialogical relations that are never finite and finished, providing an idea of 

movement to the female subject identity, affirmed by the protagonists themselves.  

 

 

Keywords: Gender relation. Female. Identity. Clarice Lispector. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No iluminismo tinha-se uma percepção de sujeito e as formas que o constituíam mais 

centralizada, pois esse sujeito (cogito ergo sum) traçava a perspectiva do ser pensante e 

consciente, situado no centro do conhecimento racional. Contudo, devido às copiosas 

transformações sociais, históricas, políticas, econômicas e culturais que o mundo sofreu desde 

a época do sujeito cartesiano, houve uma fragilidade nas construções identitárias do homem. 

Essa quebra da unicidade do ser aconteceu, quando a modernidade desencadeou um novo 

mundo globalizado em que a esfera tecnológica provocou modificações, com mais 

intensidade nos século XIX e XX, nos padrões de trabalho e nas relações interpessoais. Além 

disso, alguns avanços nas teorias sociais e nas ciências humanas, como por exemplo, a 

descoberta do inconsciente por Freud, o marxismo, as teorias linguísticas de Saussure, os 

estudos de Foucault e o feminismo (Cf. HALL 2005), contribuíram para a modificação da 

visão sobre o sujeito centrado e unificado. Essas alterações na sociedade vieram a intervir na 

construção das identidades étnica, nacional, social, de gênero, individual, entre outras, que se 

tornaram representativas nas artes em geral como literatura, música, arquitetura, pintura e etc.  

Dentro dessas identidades que sofreram e ainda sofrem alterações, visto que o mundo 

ainda está em processo contínuo de desenvolvimento, isto é, ainda estamos em uma 

modernidade, a identidade feminina é uma das que vem sendo discutida desde os estudos 

feministas concomitantes às lutas pelos direitos civis, na efervescência política e cultural dos 

anos 60 e 70, se configurando até os dias atuais. Esses estudos ganharam força com o apoio 

teórico e literário de escritoras que propunham novas perspectivas de estudo sobre o feminino 

e também, no âmbito da literatura, romperam com um legado de identidades femininas 

calcadas na subserviência da mulher e no poderio do homem, para dar margem a identidades 

que, ao propor outras instâncias do ser mulher, questionavam a polarização essencialista tão 

bem plasmada pelo público masculino.  

Entre as escritoras que alvitraram novos olhares sobre a mulher, destacamos as 

precursoras Virgínia Woolf, Jane Austen e George Eliot (pseudônimo de Mary Ann Evans), 

na Inglaterra; Simone de Beauvoir, na França; as brasileiras Lígia Fagundes Telles, Adélia 

Prado e Clarice Lispector. Além dessas, que se destacam efetivamente, há produções de 

escritores em que é possível notar a presença feminina silenciada e/ou ativa, tais como: José 

de Alencar, Machado de Assis e José Lins do Rêgo, no Brasil; Flaubert, na França; Eça de 

Queiroz, em Portugal; entre outros escritores e escritoras que dão alguma ou nenhuma voz as 
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mulheres em suas produções literárias, reduplicando estereótipos ou propondo um novo perfil 

de representação feminino. 

No Brasil a crítica literária voltada aos estudos da mulher e a literatura encontrou 

alicerces em virtude do empenho do GT (grupo de trabalho) A mulher na Literatura, 

organizado com o auxílio da ANPPOLL (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Letras e Linguística). O GT “dedica-se à investigação de textos culturais, através de uma 

perspectiva de gênero, com base em teorias feministas‖ (DUARTE, 2010, p.17). Após 25 

anos de iniciação desse importante grupo de trabalho, os estudos sobre essa temática 

expandiu-se, demonstrando não uma moda passageira, mas um projeto concreto de 

reinterpretação da posição da mulher na literatura, como também na sua produção literária.  

Além desse projeto de divulgação da mulher na literatura, a Associação Brasileira de 

Literatura Comparada (ABRALIC), criada em 1986, também tem contribuído para os estudos 

de gênero no Brasil, pois muitos dos trabalhos publicados são direcionados à temática do 

feminino, constituindo-se, desse modo, um espaço favorável para divulgação de pesquisas e 

um meio consolidador para o impulso de novas miradas em relação à temática da identidade 

feminina. Assim, falar da mulher na literatura é ainda um assunto que não foi esgotado, 

principalmente quando a âncora teórica utilizada para abordagem do texto literário é 

diversificada ― sociológica, psicanalítica, histórica, antropológica e linguística.  

Despontam-se, dentro desses aportes teóricos, muitos trabalhos científicos na 

produção literária da escritora modernista Clarice Lispector, principalmente estudos 

relacionados à base psicanalítica e ontológica, em virtude das simbologias, do caráter 

psicológico e da tematização do ser humano que fazem parte de sua literatura e que são 

sugestivas para compreensão de sua estética. Todavia, caminhando em sentido distinto as 

abordagens sobre o texto da escritora, e caminhado em conjunto com os estudos de identidade 

de gênero, este trabalho traz, por meio de uma comparação, uma análise crítica-interpretativa 

sobre a construção da identidade feminina observada nos romances Perto do coração 

selvagem (1943) e Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969). O presente trabalho 

mostra, através do que a materialidade do texto literário expõe, com ênfase nas personagens, 

como é construída a identidade feminina de Joana e Loreley ao longo de suas trajetórias no 

enredo romanesco, levando em consideração os vínculos que elas mantêm com seus parceiros 

amorosos.   

Para tanto, identificamos, pelo itinerário solitário das protagonistas, o que elas buscam 

como preenchimento para sentido de suas vidas. Todas as protagonistas romanescas de 

Lispector, em seus processos de buscas, compartilham de uma solidão ocasionada 
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principalmente por relações interpessoais insatisfatórias. Essas buscas, na verdade, estão 

atreladas à presença da figura masculina, que dentro das narrativas estudadas tem grande 

importância para o sentido que propormos ao objeto de estudo desta dissertação.  

 A análise e reflexão da busca que perpassa o percurso das protagonistas e a 

interferência do sujeito masculino em suas subjetividades demonstram à inscrição de uma 

dinâmica de vozes sociais concernentes as questões de gênero as quais denominamos voz da 

tradição patriarcal e voz da tradição moderna. A movimentação dessas vozes nos faz refletir 

de que forma acontece a construção e representação da identidade feminina de Joana e 

Loreley no enredo romanesco.  

Nossa escolha por analisar as narrativas Perto do coração selvagem e Uma 

aprendizagem ou O livro dos prazeres nasceu, além do interesse pelos estudos de gênero, 

pelas inquietações que foram adquiridas por meio do curso de Letras com os estudos feitos 

sobre Clarice Lispector em sala de aula que culminou no trabalho de conclusão do curso 

intitulado: ―A construção da personagem feminina Lóri em Uma aprendizagem ou o livro dos 

prazeres, de Clarice Lispector”, defendido em 2012 na Universidade Estadual da Paraíba-

Campus IV. Prosseguimos nesta pesquisa fazendo um recorte mais preciso no objeto de 

análise ─ a identidade feminina. Por isso, para dar uma fomentação maior sobre a construção 

identitária feminina na obra de Lispector, acolhemos também seu romance de estreia Perto do 

coração selvagem. Nosso objetivo com essa escolha foi fazer uma comparação entre as 

construções identitárias das protagonistas Joana e Loreley, visto que não temos conhecimento 

sobre algum trabalho já desenvolvido elegendo como corpus esses dois romances.  

Também soou interessante compararmos romances, de uma mesma escritora, que têm 

uma distância cronológica significativa (a primeira obra publicada em 1943 e a segunda em 

1969) e que ao mesmo tempo em que se observa semelhanças também se enxerga diferenças. 

Os dois romances foram vistos pelos críticos de formas opostas ─ enquanto Perto do coração 

selvagem recebeu e ainda recebe em grande maioria críticas positivas, Uma aprendizagem ou 

O livro dos prazeres teve e ainda tem conotações muitos negativas. Até a própria Clarice 

confessa em entrevista ao Museu da Imagem de som (MIS) que achava o livro falhado e que 

não gostava dele (Cf. GOTLIB, 2013).  

Ressaltamos, no entanto, que pelo viés comparativo esses romances trazem 

provocações que ainda não foram esgotadas, quando destacam a identidade feminina das 

protagonistas, nos fazendo enxergar outra direção interpretativa em relação aos seus 

desenvolvimentos. Também destacamos que nossa interpretação não foi a de sobrepor um 
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livro ao outro. Focalizamos em ambos os romances às analogias possíveis entre as buscas das 

protagonistas, a ligação com o masculino, o espaço social que vivem, seus destinos, a solidão 

que sentem e os discursos representados nas enunciações das personagens femininas e 

masculinas. 

Notamos que Perto do coração selvagem, publicado na década de 1940, contempla 

vozes sociais alusivas a questão de gênero que estão direcionadas pelo período 

histórico/social que o romance prescreve. Percebemos que essas vozes aparecem em conflito 

na tessitura literária através, principalmente, do foco narrativo empregado pelo narrador. Esse 

primeiro trabalho de Lispector é narrado por um narrador heterodiégetico de onisciência 

seletiva múltipla, ou seja, o narrador que muda o foco narrativo para a consciência de várias 

personagens. Assim, por esse caráter multisseletivo, temos acesso a visão de mundo das 

personagens femininas e masculinas no romance em questão, o que torna mais claro como as 

vozes da tradição patriarcal e moderna estão interligadas às ações e discursos das 

personagens.  

Joana vive em um contexto social em que apesar do boom que a modernidade trouxe 

ao mundo, as relações de gênero ainda estavam direcionadas por representações rígidas, uma 

vez que a visão sobre o feminino estava ligada ao espaço do lar e a visão sobre o masculino ao 

espaço a público. Ao estar casada, a protagonista tem muitas reflexões sobre suas atuações 

como mulher. Ela passa a questionar seu casamento com Otávio, as manias e maneiras de se 

comportar do marido, o que sente quando ele se ausenta ou quando ele está presente e que 

tipo de ligação os dois teriam. Além disso, a protagonista também faz comparações entre ela e 

Lídia, a amante do marido, A mulher da Voz (a corretora de imóveis), a tia e a prima. Nesse 

sentido, em razão dos questionamentos diante do mundo e da falta de identificação com tudo 

que ela enxerga, Joana vivência um percurso no enredo romanesco em que a solidão é 

preponderante e a busca por uma delimitação de si mesma enquanto mulher se intensifica.  

Já em Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, publicado na década de 1960, a 

protagonista Loreley tem uma vida diferente da de Joana, mas há a mesma ação de busca e o 

sentimento de solidão em grande parte do romance. A protagonista faz parte da classe média 

brasileira, é professora no primário numa escola pública e mora sozinha em um apartamento 

no Rio de Janeiro. Loreley também almeja um sentido de existência principalmente ao iniciar 

um relacionamento relativamente distante com Ulisses, o qual se apresenta como mentor 

existencial em suas aprendizagens. Ulisses é também professor, assim como Lóri, mas sua 

área de atuação é o ensino de filosofia em uma universidade.  
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Narrado também por um narrador heterodiegético, contudo de onisciência seletiva
1
, 

aquele que escolhe que posição quer apresentar dos personagens, temos acesso a toda estória 

na perspectiva apenas da protagonista feminina. No entanto, por essa narrativa ser polarizada 

por falas diretas das personagens, novidade no trabalho literário de Lispector, conseguimos ter 

algum acesso ao que o personagem masculino pensa e como interpreta sua relação com a 

protagonistas.   

Além disso, assim como percebemos a visibilidade das vozes sociais na materialidade 

narrativa, aqui também enxergamos que essas vozes estão em constante choque em todo o 

itinerário da heroína problemática Loreley. Tal fato também é impulsionado em razão do 

momento histórico/social ao qual a narrativa faz parte, que, diferente do contexto de Perto do 

coração selvagem, já exibia uma ideia mais clara sobre outra representação feminina que não 

fosse apenas a da mulher dona de casa, proporcionando, desse modo, mais nitidez na voz da 

tradição moderna.  

Nesse sentido, vale salientar que a identidade de ambas as protagonistas se perspectiva 

nas inter-relações que elas mantêm principalmente com seus parceiros amorosos e no período 

histórico/social de seus entornos. Trazemos à luz no decorrer deste trabalho a visão das 

protagonistas sobre si mesmas e como essa visão está intimamente relacionada aos parâmetros 

sociais que elas tentam se distanciar em seus itinerários.   

Desse modo, para suprir a demanda do trabalho, nossas análises ao longo desta 

dissertação apoiam-se em alguns teóricos e pesquisadores que trazem à questão da relação de 

gênero, da atuação do herói no romance moderno e da identidade em seus trabalhos. No que 

concerne à relação de gênero, utilizamos alguns conceitos desenvolvidos pela crítica 

feminista, cujos teóricos e estudiosos acolhidos foram Showalter (1994), Bonnici (2007), 

Zolin (2009) e Lauretis (1994). Extraímos do material teórico desses estudiosos (as) os 

conceitos de patriarcalismo, gênero, feminino, masculino e também a questão sobre a 

representatividade do sujeito feminino na literatura. Unido a essas abordagens sobre a relação 

de gênero, acolhemos os estudos de Lukács (2000) sobre o herói problemático no romance 

moderno para destacar a recorrência da busca das protagonistas de Lispector em seus 

romances. E por fim, no que diz respeito à construção da identidade das protagonistas, 

utilizamos os estudos de Bakhtin (2012, 2005, 2010). Apoiamo-nos em suas teorizações sobre 

                                                           
1
 Ao se basear nos estudos de Norman Friedman, o crítico literário Gouveia (2011, p. 95) aponta sobre o narrador 

onisciente seletivo e diz que ele ―faz questão de se limitar à visão de uma personagem. É como se ele passasse da 

terceira pessoa para a primeira. Ao invés de manter distância com o personagem ele procura se identificar o 

máximo com ele, ao ponto de até mesmo diluir-se, deixando a visão do mundo da personagem aparecer muito 

mais que a posição objetiva do narrador‖ 
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as vozes sociais e o ―diálogo‖ como processos constitutivos para delimitação do sujeito na 

realidade social, utilizando também os estudos de Silva (2012) e Woodward (2012) para 

definição do termo identidade. Trabalhamos, também, no que tange a estética literária de 

Lispector com Helena (1985), Arêas (2005), Sá (1977), Gotlib (2013), Nunes (1995, 1969).  

Para um melhor panorama estético e temático, o trabalho se divide em três capítulos: o 

primeiro versa sobre como são representadas nos romances as personagens femininas de 

Lispector com seus parceiros amorosos. Ao fazermos um mapeamento das protagonistas, 

Virgínia, Lucrécia, G.H, Ângela Pralini, Macabéa, a protagonista sem nome do romance Água 

Viva (1973), e, de forma menos expressiva, as personagens, secundárias, Vitória e Ermelinda, 

de A Maçã no escuro (1961), identificamos a recorrência da busca e o estado de solidão 

dessas protagonistas que têm ligação com a relação insatisfatória junto ao masculino, 

revelando como acontece a relação e gênero nesses romances.  

O segundo e terceiro capítulo reforçam o primeiro capítulo, contudo com 

aprofundamento teórico para embasar a busca das protagonistas nos romances que acolhemos 

como corpus e a ligação que elas mantem com o masculino. Especificamente no segundo 

capítulo damos ênfase as incursões de Joana no enredo e como acontece o vínculo amoroso 

com Otávio. Identificamos sua busca, a solidão que decorre dessa busca e como Otávio 

contribui para a significação que Joana tem ao final da narrativa sobre si mesma.  

No terceiro capítulo fazemos as análises do segundo romance: Uma aprendizagem ou 

o livro dos prazeres. Observamos também nesse livro a busca da protagonista, a solidão e 

como o parceiro amoroso (Ulisses) contribui para construção da identidade feminina de 

Loreley. Deixamos claro que, ao mesmo tempo em que fazemos as análises do segundo 

romance que faz parte do corpus, trazemos a comparação com o romance Perto do coração 

selvagem, buscando observar convergências e divergências possíveis entre as trajetórias das 

duas protagonistas no que concerne ao modo que elas conseguem se enxergarem como 

mulheres.  

Vale enfatizar que, este trabalho, não se propõe a uma análise que defenda uma luta 

feminista; apenas ressaltamos as reflexões que o texto literário nos sugere para interpretação e 

compreensão da identidade feminina das protagonistas dos romances em destaque num 

processo comparativo. Reforçamos, ainda, que a tônica feminina não é a temática que 

universaliza o texto literário de Lispector, pois este está mergulhado por diferentes olhares 

críticos, tornando os escritos clariceanos campos inesgotáveis para elaboração de outras 

leituras. 
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CAP. I- CARACTERIZAÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS CLARICEANAS 

 

Os personagens clariceanos carregam, desde contos a romances, aspectos estruturais 

que se repetem nas narrativas, mas não são expostos da mesma forma. Primeiramente, todo o 

jogo narrativo gira em torno, quase sempre, dos dilemas e crises existenciais de personagens 

femininas que se questionam e repetem a clássica frase ―Quem sou eu?‖. Esse questionamento 

põe em destaque uma busca que se reverbera na luta para uma construção identitária feminina, 

que está atrelada a uma procura pela expressão total dos pensamentos das protagonistas. 

Todavia, essa procura que se encaminha para uma linguagem em que pudesse representar seus 

anseios, dúvidas e solidão, não se concretiza efetivamente, visto que tais personagens não 

conseguem definir com exatidão nem o que querem, nem o que sentem. É nesse aspecto que 

consiste a coerência da escrita da autora e a capacidade de ilustrar em cada protagonista a 

forma como ela se relaciona com suas complexidades.  

Dessa forma, há uma procura por uma significação de si, através de uma linguagem 

caótica, que representa o drama das personagens femininas da produção literária de Clarice 

Lispector. Elas, além de terem dificuldade em expressarem-se ou de definirem o que suas 

expressões significariam, a exemplo de Joana de Perto do coração selvagem, estão 

imbricadas a fracassarem duplamente, pois há também uma insatisfação que provém de uma 

relação com outro. E esse outro está quase sempre relacionado ao masculino, seja pai, irmão, 

marido ou namorado.  

É com base nessa visão que este primeiro capítulo faz uma abordagem sobre a 

insatisfação das protagonistas romanescas clariceanas. Essas insatisfações retratam um 

desajuste com as estruturas sociais de um modo geral gerando, se não em toda obra literária 

de Clarice Lispector, pelo menos em grande parte dela, a solidão. Observada em todo trajeto 

de tormento e desconforto, principalmente pela relação desarticulada com o masculino, o 

sentimento de solidão das protagonistas revelam-se nos vazios em que elas se encontram em 

suas caminhadas rumo a alguma verdade, no fracasso de seus ideais, na ausência do outro e 

nas falhas que se estabelecem no convívio com esse outro. 

Esse percurso doloroso é analisado aqui neste capítulo com o suporte do trabalho do 

húngaro Georg Lukács (2000) e por alguns conceitos desenvolvidos pela crítica feminista, os 

quais nos permitiram uma compreensão mais profunda das configurações dessas protagonistas 

problemáticas e suas possíveis representações.  
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1.1 Itinerários dolorosos  

 

O teórico húngaro Georg Lukács em seu livro A teoria do romance (2000) faz uma 

abordagem sobre o romance moderno em contraposição à epopeia para caracterizar o herói 

romanesco que se distancia do herói épico. Ele destaca as peculiaridades de ambos e ressalta 

que suas formas estão imbricadas ao momento histórico e filosófico em que são criadas, ou 

seja, a materialidade da obra literária, seus temas, conteúdos e estruturas estão 

correlacionados a todos os processos históricos, culturais e filosóficos do mundo objetivo que 

atua significativamente tanto na forma romanesca como na epopeia. 

É nessa proposta que, ao contrastar o romance moderno com a epopeia, Lukács 

aproxima o primeiro ao advento da burguesia, e a segunda forma literária, a epopeia, está 

atrelada ao mundo grego, o qual Lukács denomina de ―cultura fechada‖, em que os homens 

eram mais integrados à natureza e à coletividade, diferente do herói no romance que aparece 

como ser cindido de sua realidade.  

Desse modo, o teórico destaca que na epopeia o herói tinha coerência com o seu 

mundo exterior, pois seus ideais e conquistas eram alcançados. Ele ainda menciona que tais 

heróis, em alguns momentos da narrativa, por suas limitações humanas, não conseguiriam 

atingir seus desejos, mas, auxiliados pelos deuses, logravam êxito em suas aventuras. Temos 

como exemplo Ulisses na Odisseia de Homero quando está no mar e é atacado pelo deus 

Poseidon. Para ajudá-lo, a deusa Palas Atenas se transforma em ave e o instrui a tirar o manto 

que ele estava vestido com o intuito dele ficar mais leve e assim conseguir chegar à praia. O 

herói alcança sucesso na sua relação com o mundo, e, por isso, Lukács acaba denominando a 

psicologia desses heróis no mundo grego como perfeita e acabada, visto que há a completa 

ausência de estranheza entre sujeito e mundo. Essa ausência de dificuldade faz com que se 

forme uma dualidade perfeita e integrada entre interior e exterior em que o herói da epopeia 

consegue a totalidade do ser.   

Diferente é o herói do romance, o qual está separado do mundo burguês moderno em 

que está inserido. Esse afastamento é responsável pelo abismo que é cavado entre herói e 

mundo, o que de modo consequente gera o impedimento das realizações projetadas por esses 

heróis. Em relação ao mundo grego, que possuía uma unidade fechada e acabada, o mundo 

moderno caracteriza-se pelo aumento do perigo e sua imensidão que contempla relações 

interpessoais e materiais insatisfatórias, fragmentação e angústia do sujeito. Os heróis 

romanescos, nesse novo espaço, estão abandonados pelas divindades, não há mais a 

intervenção dos deuses para auxiliá-los em suas aventuras e buscas. Portanto, a 
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transcendência, antes centro das narrativas épicas em que a homogeneidade era vinculada, é 

perdida, e em decorrência disso a totalidade do ser do herói se tornou fragmentária ou 

almejada. Conforme o teórico húngaro anuncia:  

 

A epopeia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma, o 

romance busca descobrir e construir, pela forma a totalidade oculta da vida. 

A estrutura dada do objeto ― a busca é apenas a expressão, da perspectiva 

do sujeito, de que tanto a objetividade da vida quanto sua relação com os 

sujeitos nada têm de si espontaneamente harmonioso [...] Assim, a intenção 

fundamental determinante da forma romance objetiva-se como 

psicologia dos heróis romanescos: eles buscam algo (grifo nosso) 

(LUCKÁCS, 2000, p.60). 

 

É em virtude da totalidade perdida que o herói romanesco busca a integração de si, 

contudo seu esforço e aspiração pela busca do sentido da vida choca-se com a experiência que 

obtém junto ao mundo heterogêneo, e essa tensão provém ―[d]a obscura sujeição a realidade 

existente, privada de significação para o indivíduo [...]‖ (PERRONE, 2003, p. 24). Tal herói, 

incongruente à realidade, é denominado como ―indivíduo problemático‖ (LUCKÁCS, 2000, 

p.99) e sua ação é caracterizada por uma ação demoníaca, tendo em vista que ele nasce do 

alheamento em face do mundo exterior abandonado por deus, que se vislumbra na estrutura 

do romance por meio da ironia. Sobre a ironia, Lukács reafirma: 

 

Essa ironia é autocorreção da fragmentariedade: as relações inadequadas 

podem transformar-se numa ciranda fantástica e bem-ordenada de mal-

entendidos e desencontros mútuos, na qual tudo é visto sob vários primas: 

como isolado e vinculado, como suporte do valor e como nulidade, como 

abstração e como concretíssima vida própria, como estiolamento e como 

floração, como sofrimento infligido e como sofrimento fingido (LUKÁCS, 

2000, p.76). 

 

      A ironia estaria na busca desse algo que caracteriza a alma dos heróis romanescos e 

que se convertem em seus fracassos quando submetidos a ações que vão de encontro à 

objetividade de um mundo degradado. As constituições de valores do mundo vivenciado por 

eles são inaptas às pressuposições encarceradas na alma desse herói, ou seja, o herói 

romanesco detém uma alma que não se satisfaz com o que lhe é oferecido. Desse modo, ele 

vivencia uma solidão por ser presidido pela inadequação dos seus desejos e ideias aos espaços 

em que se situam, isto é, a exterioridade escapa as formas de configuração proposta pela 

interioridade desse herói. Sem a possibilidade de comunhão e resolução das contrariedades 

indivíduo/sociedade, idealização/ação e alienação/compromisso ―[...] o alheamento e a 



19 
 

hostilidade dos mundos interior e exterior não são superados, mas apenas reconhecidos como 

necessários [...]‖ (LUKÁCS, 2000, p.75).  

        Assim sendo, esse herói está confinado a não realização efetiva, conforme desejado, 

de seus ideais, mesmo que tenha uma ação intensa em busca de suas pretensões dentro do 

enredo da obra literária. Esse aspecto é recorrente na obra romanesca lispectoriana, haja vista 

que suas heroínas não contemplam e não conseguem efetivamente seus ideais e buscas. Quem 

chega mais próximo de uma síntese entre desejo/mundo é a protagonista Loreley do romance 

que faz parte do corpus desse estudo. Todavia, iremos ver como essa obra, tida como 

diferencial no trabalho estético de Lispector, trata de forma contraditória o aspecto de seu 

desejo/realização.  

Para concatenar suas teorizações à prática, o teórico húngaro trabalha na análise de 

alguns heróis romanescos da literatura espanhola, alemã, italiana e russa, destacando o 

desenvolvimento dos personagens e a relação entre interior e exterior de suas almas. Dessa 

forma, são destacados os personagens pelo teórico: Dom Quixote em Dom Quixote, romance 

do espanhol Miguel de Cervantes; Dante em A divina comédia de Dante Alighieri; Wilhelm 

Meister em Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister de Goethe; e os heróis do romance 

russo. Salientamos a escolha das personagens para representação do herói problemático, que, 

como foi destacado, são todos masculinos e criados por escritores homens. Visto assim, 

vemos que na produção teórica até mais da metade do século XX, a mulher como produtora 

teórica, literária e também como personagem, não era centro de atenções, pois esses campos 

eram plasmados e interpretados por escritores e críticos masculinos.  

A ausência de estudos produzidos por mulheres e, também, a falta de interesse para 

interpretar personagens femininas criadas por homens, estão atreladas a pouca voz que as 

mulheres teriam na época em que o patriarcalismo
2
 imperava com maior rigor. Zolin (2009, p. 

218) afirma que a mulher no patriarcalismo: ―ocupa, à sua revelia, um lugar secundário em 

relação ao lugar ocupado pelo homem, marcado pela marginalidade, submissão e pela 

resignação‖. Desta forma, poucas mulheres escreviam, e, dentre essas, quase nenhuma de suas 

produções eram reconhecidas e vistas com valor. A mulher também era desvalorizada no 

âmbito da crítica literária, uma vez que nesse campo imperava olhares voltados apenas a 

                                                           
2
O termo patriarcal vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem, comando) e está 

relacionado a um sistema de organização familiar historicamente específico caracterizado por uma família 

liderada por um patriarca. Na perspectiva da teoria feminista o termo é conceituado ―como o controle e repressão 

da mulher pela sociedade‖, que legitima e perpetua o poder masculino. (C.f. BONNICI, 2007, p. 197-198). 

Usamos o termo e seus derivados no segundo sentido para expormos o patriarcalismo como uma voz social 

ideológica que faz parte do processo de construção identitário das protagonistas nos romances elegidos como 

corpus.  
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personagens masculinos . Por isso, as personagens femininas que povoam as obras dos 

escritores citados por Lukács eram postas à margem.  

Após os anos 60, com o desenvolvimento do pensamento feminista que ganhava 

destaque, os estudos sobre a mulher no âmbito da literatura, da crítica literária e também em 

outras áreas de conhecimento, foram vistos com mais destaque, apoiados principalmente pelos 

estudos da francesa Simone de Beauvoir e a estadunidense Kate Millet. Contudo, bem antes 

disso, já existiam os ensaios de Virgínia Woolf como marcos na discussão da literatura 

feminina (Um teto todo seu, publicado em 1929, e, Profissões para mulheres, escrito em 1931 

e só publicado postumamente em 1942). Todas elas foram de suma importância para o 

desenvolvimento dos estudos sobre a mulher na literatura. Dessa forma, mesmo que Lukács 

não tenha privilegiado personagens femininas em suas ponderações, associamos suas 

percepções sobre o herói problemático à trajetória das heroínas femininas romanescas da 

escritora brasileira Clarice Lispector. Fazemos essa associação em razão da busca que elas se 

submetem e também pela possibilidade de suas problemáticas serem estendidas ainda mais 

que os personagens masculinos devido à relegação que é imposta a mulher a séculos.  

Sobre Lispector, entendemos que ela revela uma habilidade artística diferenciada da 

forma de escrita usada na fase chamada de regionalista, na época do romance de 30 no Brasil. 

Porém, segundo atesta Teixeira (2011, p.13), existem obras nessa fase que já demonstrava um 

caráter intimista e psicológico no narrar-se, tais como Os ratos (1935) de Dionélio Machado; 

Angústia (1936) de Graciliano Ramos; e A luz no subsolo (1936) de Lúcio Cardoso. Lispector, 

todavia, por posicionasse em numa época em que o modernismo estava mais amadurecido, 

adensa mais o caráter introspectivo em suas narrativas e demonstra o sentimento de angústia 

principalmente em personagens mulheres. De certa forma, ela inaugura um novo tipo de 

narrativa que constantemente é relacionada às formas de narrar do escritor João Guimarães 

Rosa, Virgínia Woolf, Kafka, Katherine Mansfield e James Joyce
3
, que também mantinham 

uma literatura psicológica caracterizada principalmente pelo fluxo de consciência. 

O trabalho romanesco da escritora é povoado por personagens femininas e mantem 

particularidades narrativas recorrentes em suas caracterizações: o desejo, o sentimento de 

solidão, dor, as dúvidas, o isolamento, a fragmentação e uma constante busca da ―coisa‖. 

Segundo Helena (2006), ao questionar a tradição maniqueísta e binária, a romancista 

―interessa-se por formas de escritas que perturbam a noção da individualidade como um todo 

                                                           
3
A forma da escrita de Lispector foi comparada a Joyce e Woolf desde seu romance de estreia em 1943, Perto do 

coração selvagem, todavia Clarice não perdia a oportunidade de esclarece que nunca havia lido, antes e durante a 

escrita de Perto do coração selvagem, nada redigido pelos escritores estrangeiros. (C.f. GOTLIB, 2013, p. 210)  
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unificado e estável [...]‖ (HELENA, 2006, p. 27). A instabilidade das narrativas romanescas 

de Lispector é observável em dois blocos que se diferem pela profundidade da 

desestabilização da estrutura narrativa e o discurso velado. Nesse primeiro momento será 

elucidado sobre os romances que têm de forma menos exagerada uma ruptura com a narrativa 

tradicional, ou seja, os romances em que ainda é possível observar uma linha narrativa 

―coerente‖, segundo o princípio aristotélico convencional das sequências de uma narração.  

É nesse caminho que está a protagonista da novela A hora da estrela (1977), último 

livro publicado antes da morte da escritora em dezembro de 1977. Narrado por um narrador 

masculino, Rodrigo S.M, que faz uma apresentação protocolar, crítica e distante de Macabéa, 

o texto revela o máximo da incoerência entre interior e exterior a que está acometida a 

protagonista lispectoriana.  

Vinda do interior do nordeste para o Rio de Janeiro, metrópole em grande 

desenvolvimento e que recebia um imensurável número de nordestinos, Macabéa depara-se 

com uma realidade econômica, social e geográfica distinta a que estava adaptada. Ela não é 

ciente de sua posição social e individual, sendo, ainda, assujeitada, uma vez que vive num 

delírio ingênuo e piedoso. No entanto, ela hesita quando vê o livro Humilhados e ofendidos de 

Dostoiévski em cima da mesa de seu patrão e pensa muito sobre a questão de ela fazer parte 

de uma classe ofendida e humilhada, mas chega à conclusão designativa de que: ―tudo que 

acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível, para que lutar?‖ 

(LISPECTOR, p. 40)  

Nesse sentido, a protagonista é contrária às outras protagonistas dos romances 

anteriores de Lispector que são de classe média e algumas têm profissões merecedoras de 

destaque, como a profissão de escultora de G.H. A escritora nesse romance distancia-se dos 

perfis burgueses tão bem modelados em suas personagens, para evidenciar um perfil de 

heroína que se difere tanto em classe social como em anseios, relações interpessoais e etc. 

Diferentemente de A paixão segundo G.H., A hora da estrela não contempla 

diretamente a voz narrativa da protagonista alagoana, mas o narrador destaca sua voz surda-

muda, isto é, a pequena existência de uma datilógrafa que gosta de cachorro quente e coca-

cola numa metrópole que privilegia as forças industriais e o status social. O narrador Rodrigo 

S.M, ao dominar os excertos de Macabéa, pondera sobre o seu raso sentido de vida, sua 

imbecilidade ante o mundo e a falta de conhecimento de si: ―Se tivesse a tolice de se 

perguntar ―quem sou eu?‖ cairia estatelada e em cheio no chão. É que ‗quem sou eu?‘ provoca 

necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto‖ (LISPECTOR, 
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1998, p. 15-16). Dentro desse fluxo de consciência nota-se a psicologia demoníaca em que 

está impregnada a protagonista romanesca. Conforme afirma Lukács esse tipo de herói: 

 

―tem de ser aventureiro. Mas o mundo que ele tem de escolher como palco 

de suas ações é uma curiosa mistura de organicidade florescente, alheia a 

ideias, e de convenção petrificada das mesmas ideias (grifo nosso) que, 

em sua alma, desfrutam de uma vida transcendental‖ (2000, p.102). 

 

 

A não adaptação ao mundo das convenções petrificadas provém dessa discrepância 

entre seus desejos e o campo onde ela poderia consegui-los. Os ideais procurados por essas 

personagens encontram alguma realização em sua alma, mas nunca uma síntese entre interior 

e exterior, ou seja, há uma distância enorme entre o sujeito ser e o que ele pensa ser. Dentro 

da narrativa, por exemplo, Macabéa apesar de morar com alguns colegas de quarto, que 

também têm subempregos, enclausura-se num mundo interior em que seus sonhos e desejos 

são despertados por meio da Rádio Relógio, programa em que propagandas comerciais e 

informações culturais a impressionavam, o que também lhe dava a ilusão de que suas ações 

poderiam resultar nas conquistas de suas aspirações.  

Vivendo apenas como se estivesse em outra realidade, a protagonista guarda vínculos 

com o personagem do modelo do romance do idealismo abstrato teorizado por Lukács, herói 

que detém ―a alma mais estreita que o mundo‖. Esse herói lukacsiano, que ―[...] para de algum 

modo poder existir, tinha de converter-se em ação e entrar em conflito com o mundo exterior 

[...]‖ (LUKÁCS, 2000, p. 118), concatena com a pobre vida dolorosa de Macabéa, que tenta 

adaptar-se aos moldes promulgados pela realidade que vivencia ─ um perfil feminino calcado 

na beleza exterior, representado por Marilyn Monroe; aspiração de um romance heterossexual 

bem sucedido, tendo vivenciado, no entanto, uma desilusão com um perfil de masculino 

denominado macho alfa com o nordestino Olímpico; desejo de ter profissões visualizadas 

devido às forças do capital, como ser artista de cinema e entender assuntos relacionados à 

cultura, política, história, religião, que requeriam dela uma base escolar maior 

Todavia, a protagonista, segundo o narrador Rodrigo S.M., ―[...] era incompetente. 

Incompetente para a vida‖ (LISPECTOR, 1998, p.24). A protagonista na busca por suas 

aspirações, que não se realizam concretamente, vivencia uma solidão mesmo que não tenha 

consciência de seu estado, pois apesar de questionamentos que expressavam certa 

independência dos seus pensamentos, não entendia que eles demonstravam o vazio, a dor, a 

infelicidade ante a vida.  
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Suas percepções concretas e objetivas tomavam consciência apenas pelo outro: 

Olímpico; sua colega de trabalho Glória; seu chefe; no passado sua tia beata e ao final da 

narrativa por uma cartomante charlatã que joga para a protagonista uma nova vida que é 

visivelmente observada como tragicômica. Sua morte por um Mercedes amarelo deixa claro o 

irônico destino que foi prenunciado pela Madama Carlota: um marido estrangeiro, rico e 

alourado apaixonar-se-ia por Macabéa e mudaria sua vida completamente. O destino 

reservou-lhe, porém, a morte, e todos os sonhos, anseios e buscas da heroína problemática 

dissiparam-se. A cartomante, ao apresentar um novo destino para Macabéa, apontaria um 

caminho para a protagonista lograr êxito em sua ligação com a realidade. Contudo, ao 

observamos que na verdade o destino real de Macabéa foi anunciado pela cartomante a outra 

cliente que saiu antes da protagonista entrar na sala de Madama Carlota (LISPECTOR, 1999, 

p. 77), percebemos a grande ironia do destino dessa protagonista. Nesse sentido, o ―auxílio‖ 

no romance dado por essa mulher revela a casualidade com que a cartomante tratava os 

destinos de suas clientes e seu charlatanismo.  

Quanto à protagonista Virginia, do romance O lustre (1946), ela tem um trajeto 

tortuoso de sua infância até sua fase adulta que culmina em sua morte atropelada por um carro 

nas ruas do Rio de Janeiro. Neste romance, Lispector dinamiza a sequência narrativa com a 

utilização de vários personagens interligados pela veia familiar e mudanças de espaço entre a 

zona rural (Granja Quieta) e a zona urbana (Rio de Janeiro). Nesses espaços, a protagonista 

mantem relações conflituosas com alguns personagens masculinos: seu irmão Daniel; seu 

namorado Vicente e, menos expressivamente com Adriano e Miguel, o primeiro amigo de 

Vicente, o segundo o porteiro do prédio onde morava na cidade. Em todas essas relações a 

protagonista vivencia uma insatisfação que provoca um estado de solidão, de vazio e de 

tormento observado com mais violência na cidade do que no campo.     

Desde o início do romance, é anunciado um fato que denomina todo o resto da 

narrativa: ―Ela seria fluida durante toda a vida‖. (LISPECTOR, 1999, p. 9). A fluidez que 

sugere a fragmentação denota a busca por um sentido coerente de si e o mundo que desvanece 

e não encontra solidificação. Comungando com G.H. em relação aos aspectos internos e 

externos de sua existência, Virgínia quer concatenar a sua interioridade à exterioridade que 

habita, quer encontrar o lustre que desobscureça a sombra da imanência de sua existência, 

mas também não consegue resolver tal problemática. De acordo com Nunes:  

 

 

Em O lustre desenha-se a figura nítida de uma errância exterior, no espaço, 

paralela à errância interior no tempo, que prepondera em Pertodo coração 
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selvagem. Abstraída essa diferença e a já referida, quanto à flexibilidade 

episódica, os dois romances se ligam entre si quer pela posição absorvente 

de suas respectivas protagonistas, quer pelo ritmo de procura do curso da 

ação, em ambos compondo a forma de uma trajetória: a errância das duas 

personagens centrais, que se perfaz como movimento de evasão e fuga 

(NUNES, 1995, p. 27). 

 

Essa errância interna e externa e a incapacidade de resolução por Virgínia devem-se, 

ao observamos o narrador, pela falta de uma apreensão da realidade de forma objetiva: ―[...] 

ela não sabia sequer adivinhar o que podia e o que não podia‖ (LISPECTOR, 1999, p. 20).  

Essa não habilidade de entender e dar respostas concretas e objetivadas coloca-a como 

estranha em um mundo em que o pensamento é estratificado e unívoco.   

Virgínia expõe seus comentários e questionamentos que, para os demais 

personagens, não têm fundamentação e coerência com a realidade. Seu conhecimento e 

percepção não aparecem em acordo com a convenção cultural disseminada no espaço tanto da 

Granja Quieta como do Rio de Janeiro. No entanto, ela apresenta-se como detentora de um 

saber que aparentemente é sem sentido e caótico, mas que segue uma lógica de raciocínio que 

desmensura o denominadamente comum no processo histórico filosófico que em que está 

inserida. Desse modo, também não adaptável à exterioridade que vivência, Virgínia, apesar de 

não comungar com o que lhe é apresentado, não tem saída e nem alternativa para superar sua 

solidão. Resta-lhe apenas a morte que ela tanto temera, que veio de súbito e  ―inacabara para 

sempre o que se podia saber ao seu respeito‖ (LISPECTOR, 1999, p. 27). A falta de solução 

de sua problemática é decorrente da busca por caminhos diferentes e incomuns que não são 

encontrados. Assim, a heroína permanece numa fluidez de si, mergulhada na solidão e no 

alheamento, encontrando repostas apenas prenunciadas, mas nunca fechadas e absolutas. É 

justamente nessa incompletude que está a qualidade de O lustre.   

O processo de ruptura e separação de espaço é observado também em A cidade 

sitiada (1949), quando Lucrécia Neves cambia entre o subúrbio de São Geraldo e a cidade 

grande. A trama segue um diferencial, se comparado aos outros romances, o tempo em que 

decorre a história não é a década em que o livro foi escrito, mas a década de 20, período em 

que o desenvolvimento industrial estava ganhando espaço e as cidades se modernizavam: 

―[n]O subúrbio de S. Geraldo, no ano de 192..., já misturava ao cheiro de estrebaria algum 

progresso‖ (LISPECTOR, 1998, p.15). É em conjunto com as modificações no espaço que a 

protagonista vai se transformando consciente e inconscientemente, assim como afirma Nunes 

(1995, p.33), ao dizer que este romance também se diferencia dos anteriores pela:  
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[...] presença de um ambiente, o subúrbio, que circunscreve os gestos e atos 

dos personagens, inclusive e principalmente a protagonista. As mudanças do 

meio delimitam a ação romanesca, que principia com elas e termina quando 

se completam. 

 

 

   A heroína, assim como as demais protagonistas romanescas de Clarice Lispector, 

segue um trajeto de isolamento e silêncio imbricado pela desarmonização com os valores 

espalhados na sociedade. Ela busca libertar-se do subúrbio para viver uma vida com mais 

completude, por isso, casa-se com um comerciante forasteiro que a leva para a metrópole. 

Contudo, a protagonista não se satisfaz com a vida cosmopolita regrada pelo luxo com 

passeios a museus, teatros, jardins, bailes e festas e volta nostálgica ao subúrbio que se 

transformou por completo, assim como ela. Todavia, esse retorno também não principia um 

aconchego e regozijo a protagonista, pois ela se sente ainda cindida.   

  Toda a narrativa segue uma sequência de ações em que não é perceptível a reflexão 

da protagonista, ―tudo o que Lucrécia Neves podia conhecer de si mesma estava fora dela: ela 

via.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 68). Congruente com Macabéa, Lucrécia tinha a necessidade de 

apenas agir, não há um olhar reflexivo ante aos objetos e em suas relações com as figuras 

masculinas que fazem parte de seu meio. Teixeira (2011, p.51), citando Olga de Sá, fala que 

―A cidade Sitiada representa uma visão que acontece no plano das coisas e não adentra em um 

universo em que as manifestações psicológicas acontecem com maior profundidade.‖ Daí, 

possivelmente, decorre a falta de manifestação inusitada na consciência de Lucrécia, se 

opondo a Joana que constantemente rompe e transgride em pensamento.   

Lucrécia é direcionada pela cultura patriarcalista reverberada em sua mãe, que a 

impulsiona a buscar um casamento. O matrimônio se torna seu ideal, pois, além disso, a 

protagonista não busca nada mais, pelo menos não no plano físico. Todavia, assim como 

Joana, não se satisfaz com o relacionamento com Mateus e por não ter uma autonomia no 

pensar e agir como Joana, Lucrécia não vai embora. Quando o marido morre, ainda, sim, 

busca ser feliz num matrimônio.  Segundo Lukács, o herói problemático do idealismo abstrato 

tem uma ―monomania‖ em que ele segue paulatinamente um ideal a ser alcançado. No caso 

de Lucrécia, o seu ideal seria, ainda que não encontrasse comodidade, um casamento que 

pudesse colocá-la em um molde, que maquiasse sua solidão. A trajetória de Lucrécia nos faz 

perceber, de acordo com Teixeira (2011, p. 93), que ―mesmo quando as protagonistas não são 

transgressoras da ordem e se ajustam às situações mais convencionais, apresentam-se como 

perturbadas.‖ Embora Lucrécia se conformasse ao quadro de felicidade padronizada, a 

consciência dessa farsa está sempre presente (Cf. TEIXEIRA, 2011, p. 96).  
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O segundo bloco dos romances lispectorianos está impregnado principalmente pelo 

monólogo e uma total desarticulação na estrutura narrativa. A forma como são narrados e a 

temática abordada causam estranheza ao leitor. No entanto, ao nos depararmos com narrativas 

quase sem enredo, percebemos que elas guardam atrás da oponente banalidade uma 

magnitude de conteúdos a serem analisados.  

O primeiro romance que inaugura com maior profundidade a desestruturação lógica 

da narrativa é A paixão segundo G.H (1964), considerado a obra prima no trabalho literário de 

Lispector. Este romance privilegia a história de uma personagem referida apenas pelas iniciais 

G.H.. O mistério da onomástica insuficiente da protagonista e sua busca representam com 

maestria a incansável labuta pela integração do ser, no qual o isolamento é permanente do 

princípio ao fim da narrativa. De antemão o início do romance já mensura sobre o caminho 

sinuoso em que está acometida a protagonista feminina: ―― ― ― ― ― ― estou procurando, 

estou procurando. Estou tentando entender‖. (LISPECTOR, 2009, p. 09). Narrado em 

primeira pessoa, a procura da protagonista está relacionada a uma tentativa de expressar com 

exatidão o que acontecera no dia anterior em seu apartamento luxuoso no Rio de Janeiro, mas 

que, no entanto, não acontece efetivamente, pois segundo ela: ―Viver não é relatável‖ 

(LISPECTOR, p.19).  

Desse modo, ao tentar relatar o que vivera, ela sofre duplamente com a sensação de 

desconforto que experienciara. Sendo, pois, esse duplo sofrimento relacionado pela maioria 

dos críticos aos preceitos judaico-cristãos da paixão de Jesus Cristo, G.H ao falar de sua 

própria trajetória revive seu sofrimento, sua paixão, e expõe, através de uma metaforização 

em profusão, a transformação interior que sofre devido à interação com a barata. Tal interação 

é impulsionadora das sensações provocadas em G.H.  

A psicologia de G.H é envolvida com grande profundidade aos fatos e objetos 

cotidianos do pequeno mundo burguês no qual está inserida. Quarto, sala, corredor, sacada, 

guarda-roupa; todo o espaço em que ela se aventura é o espaço privado de sua casa. Não há 

uma ação em que ela sai de casa e possa viver aventuras extraordinárias com contratempos e 

momentos de glórias, assim como ocorria nas narrativas homéricas. No entanto, mesmo com 

um enredo banal, comum no trabalho literário de Lispector, o romance, através da técnica do 

fluxo de consciência, que abandona a escrita linear e homogênea, traduz de forma expressiva 

as experiências angustiantes do ser humano no mundo moderno.  

Internalizada dentro dos limites e das possibilidades que o mundo burguês oferecia, a 

protagonista detém-se em uma introspecção em que o isolamento torna-se consequência do 

seu olhar apenas para si. A individualização da protagonista é decorrência de uma 
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representação que não contempla mais o coletivo, como era observado nas narrativas épicas 

em que o herói, sua aventura e sucesso estavam relacionados a uma comunidade, a um povo. 

Demasiadamente sozinho, o herói no romance moderno não tem mais ninguém e por isso vive 

um trajeto no qual apenas o eu, a angústia e solidão são exaltados.  Nesse sentido, a noção de 

solidão, na qual a protagonista está imbuída, refere-se, além do fato da exaltação do seu eu, à 

falta de uma relação direta com outro humano, tendo em vista que são apenas mencionadas 

pessoas que povoaram sua vida no passado, por exemplo, a empregada Janair que fora 

embora, e relacionamentos amorosos, cujos nomes dos parceiros não são informados e sobre 

os quais não são dados muitos detalhes. Há apenas uma alusão a esses possíveis 

relacionamentos, mas, de qualquer modo, entende-se que eles contribuíram para a sensação de 

abandono da protagonista. 

Esta perspectiva da solidão na forma romanesca está direcionada a uma perspectiva 

social, na qual a solidão é vista como um ato voluntário, ou seja, dispensa-se a vida social, 

mas também é vista como um vazio que se apresenta no contato com o outro que não é 

satisfatória. Para Neto (2000, p. 322 apud Fernandes, (2007, p. 33) solidão significa ―uma 

experiência comum e é um sentimento penoso que se tem quando há discrepância entre o tipo 

de relações sociais que desejamos e o tipo de relações sociais que temos‖. Como observamos, 

G.H. não parece ser satisfeita com o tipo de relação que tem com os personagens em sua 

volta. Ela caminha para o polo em que suas ações não estão em comum acordo com as 

relações sociais que tem ou teve. A própria G.H expõe com detalhes como era sua relação 

com Janair: ―havia percebido que aquela mulher era uma invisível.‖ (LISPECTOR, 2009, p. 

40). Tendo em vista que G.H faz parte da classe média, tem uma profissão parcialmente bem 

vista, a de escultora, que a mantinha em certa distância da classe menos favorecida e que 

estava à margem na sociedade, a sua empregada.  Dessa forma, a distância entre o outro está 

estacionada também dentro da questão das relações de classes sociais. G.H. não se 

compatibiliza com a figura da empregada, por isso, sua solidão também decorre do vazio que 

existe no vínculo com o outro.   

 Essa segregação torna-se ainda mais acentuada com o vínculo que é montado entre a 

protagonista e o ―inseto asqueroso‖, a barata. O monólogo proporcionado pelo envolvimento 

com a barata eleva-se ao cúmulo do vazio do ser humano. Nesse caso, a protagonista vivencia 

com o inseto uma experiência que ela jamais conseguiria ter com um humano, pois o humano 

replicaria suas assertivas. Todavia, mesmo não sendo possível a barata expor 

posicionamentos, ela fala com seus olhos, bocas, e antenas. Essas expressões ocasionam na 

protagonista uma ―náusea‖ ou epifania, um momento de compreensão súbita de uma verdade, 
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mas que não se extrapola com grande e contínua veemência, uma vez que ―Todo momento de 

achar é um perder-se a si próprio‖ (LISPECTOR, p. 14), ou seja, todo momento de lucidez, de 

uma possível harmonia é ao mesmo tempo um desencontro de si mesmo. Nas palavras de 

Nunes (1995, p.62):  

 

[...] a aparição da barata vem consumar um processo subterrâneo e fatal de 

desagregação que já se iniciara. Desse modo, a ruptura com o sistema jamais 

será da inteira responsabilidade da mulher. É uma espécie de factum que a 

obriga a descer no seu interior tumultuado, para encontrar, no mergulho 

introspectivo do êxtase, uma realidade abismal e incontrolável, sem beleza 

ou consolo, ao mesmo tempo repulsiva e fascinante, inseparável do grotesco.  

 

 

Ora, a experiência entre a protagonista e a barata é a metaforização do despojar-se de 

si, do que se é, isto é, da ruptura com o sistema e de sua identidade fechada apenas ao seu 

mundo burguês, para tentar alcançar uma realidade diferente da habituada que a 

desestabilize difusamente, para buscar algo transcendental. Mas é nos intervalos entre o 

compreender e o não compreender, ocasionado pela simulação de mudança com a barata que 

a protagonista tem consciência de que suas fragmentações estão em desacordo com seu 

entorno: ―[...] se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se 

transformar para eu caber nele.‖ (LISPECTOR, 2009, p.09).  

 Ao perceber que o mundo se torna pequeno, G.H. revela que sua interioridade é 

mais larga e por isso inadequada a exterioridade circundante. Ela não se adapta às 

moralidades e cosmovisões propugnadas pelo mundo burguês no qual está mergulhada, por 

isso, sua trajetória é dolorosa; ela busca uma liberdade que não é definida com objetividade, 

mas que fica clara que não se refere a formas comuns e essencialistas universais.  

A forma dúbia de ver a moralidade acaba por coloca a protagonista visivelmente 

sozinha. Mas ao final do caminho percebe sua distância do almejado e conforma-se com a 

falta de realização: ―Desisto, e para a minha pobreza humana abre-se a única alegria que me 

é dado ter, a alegria humana‖ (LISPECTOR, 2009, p. 177). Diante de sua desistência, nota-

se que em seu itinerário de busca por respostas encontra o indizível, a incapacidade de 

formular uma vida que abandone o comum e cruel fato de viver, por isso volta a ser como a 

G.H das valises, volta à vida cotidiana e corriqueira a que pertence, porém não será mais a 

mesma, pois há uma mudança interior na protagonista.  

Não só G.H vive uma experiência de esvaziamento, Água viva (1998), de acordo 

com Nunes (1995, p. 157): 
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―é uma continuação e um recomeço: continuação da experiência de 

esvaziamento consumada em A paixão Segundo G.H. ― esvaziamento do 

sujeito narrador, que se desagrega, e da narrativa, que conta a errância desse 

mesmo sujeito,[...]  

 

 

Água viva, que teve por um certo tempo o nome de Objeto gritante. Monólogo com a 

Vida, destaca o drama de uma personagem feminina nomeada pelo pronome Eu, artista, 

dedicada à pintura, que por meio de um monólogo tece comentários melancolicamente 

intensos em relação a um Tu masculino ausente, numa procura em entender a solidão na qual 

está mergulhada. Logo na primeira página a protagonista relata sobre a sua busca: ―estou 

tentando captar a quarta dimensão do instante-já que de tão fugidio não é mais porque agora 

tornou-se um novo instante-já que também não é mais‖. (LISPECTOR, 1998, p. 9). O 

instante-já, o qual a protagonista tentar captar, seria a exatidão dos acontecimentos no tempo 

presente. Nas palavras de Helena (2006, p.79), também é ―o lugar do sujeito em deriva‖. A 

própria Clarice Lispector também faz alusão ao que seria o instante em A hora da estrela: ―O 

instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro correndo em alta velocidade toca no 

chão e depois não toca mais e depois toca de novo‖ (LISPECTOR, 1998, p.86). É nesse 

sentido que a narrativa se desenvolve, num permanente fluxo contínuo, tornando evidente um 

constante clímax e um modo de narração arrojado.  

Nos romances anteriores de Lispector, a homogeneidade e linearidade da narrativa já 

eram caóticas, mas em Água viva a noção de livro, autor e gênero se desvanece quase 

totalmente quando nos deparamos com um texto literário que é completamente desprovido de 

sequência narrativa, deixando o leitor desnorteado e sem estabelecer uma definição sobre o 

que lê. É por esse mesmo motivo que Nunes (Cf. 1995, p.177) atribui à narrativa uma 

escritura autodilacerada, conflitiva, que levanta a problemática da transgressão das 

representações do mundo, dos padrões de linguagem e dos gêneros literários.   

Apuramos, dessa forma, que o sujeito representado pelo eu feminino não exibe o 

sujeito definido pela razão, pela subjetividade una e acabada. Água viva exibe a ―fragilidade 

das verdades (grifo nosso) culturalmente estabelecidas (os clichês e as cristalizações 

internalizadas) e que parecem ‗naturalmente‘ verdadeiras.‖ (HELENA, 2006, p. 84), para 

recompor um perfil de estrutura narrativa que não segue uma lógica coerente, aquela 

proclamada segundo os ditames normativos linguísticos, e um perfil feminino que não se 

cristaliza de nenhuma forma e nem obedece a nenhum molde, mas que está em constante 

mutação.  
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O trajeto que se pode perceber nessa narrativa mostra ―um sujeito em flashes‖ 

(HELENA, 2006, p.82), uma busca de eternizar o instante, um conflito entre a personagem-

mulher e o personagem-homem que destaca um devir problematizante. Mesmo que não se 

possa enxergar traços físicos das personagens e detalhes de espaço e tempo, a inscrição das 

consciências declinadas no masculino e feminino deliberam um conflito marcado pela 

convenção instituída culturalmente no mundo e uma nova maneira caleidoscópica de ver essa 

mesma realidade.  

Assim como nos outros romances, a protagonista vivencia a solidão, tristeza e 

angústia justamente por estar sozinha dialogando com um tu masculino ausente, mas que nas 

entrelinhas aparece mais presente do que os demais personagens: ―E eis que sinto que em 

breve nos separaremos. Minha verdade espantada é que eu sempre estive só de ti e não sabia.‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 72). Congruente ao que Lukács (2000) define, a solidão aparece nos 

desencontros entre sujeitos (aqui podemos chamar de consciências) que fazem parte de um 

mundo que para eles próprios é pequeno, tendo em vista que esses sujeitos de Água viva não 

comungam com preceitos e ideais esticados em todo tecido social, linguístico, histórico e 

cultural, criam para si e sugerem um mundo em contínuo processo de transformação. 

Outro livro de impulsos e de instantes é a narrativa Um sopro de vida, construído ao 

mesmo tempo em que A hora da estrela, mas publicado somente em 1978, após a 

condensação de Olga Boreli, amiga íntima de Lispector. Nessa narrativa, Lispector também 

repete com maestria um narrador fragmentário e caótico. Assim como em Água Viva, Um 

sopro de vida não possui um gênero definido, pois o enredo é marcado por uma complexidade 

que por muitas vezes chega a ser confuso ao leitor. Gotlib (2013) expõe bem o caráter 

paradoxal e complexo da narrativa:  

 

[...] o fio do enredo consiste na história de um autor (O Autor) que escreve 

um livro sobre uma autora (Ângela Pralini) que escreve um livro sobre... si 

mesma como autora, ou seja, Clarice Lispector, que é ela mesma (ortônima), 

enquanto o autor e a autora (personagens e espécie de heterônimos) 

(GOTLIB, 2013, p. 591) 
 

 

O caráter autobiográfico e a pessoalidade estão explícitos em toda a narrativa, bem 

como a o processo de construção das personagens.  Ângela Pralini, personagem criada pelo 

personagem-narrador O autor, representa junto a ele o drama da busca para entender ―essa 

falta de definição da vida‖ (LISPECTOR, 1999, p. 19). Há a estória do Autor-narrador-

personagem que difere minimamente da estória da autora-personagem Ângela Pralini, ambos 
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estão coligados pelas angústias, solidão e dor que sentem. Nesta passagem vemos de onde 

decorrem todas essas mazelas em suas almas: ―o que está escrito aqui, meu ou de Ângela, são 

restos de uma demolição de alma, são cortes laterais de uma realidade que se me foge 

continuamente‖ (grifo nosso) (LISPECTOR, 1999, p. 20). Incrivelmente velado, o discurso 

da inadaptação à realidade aparece na poética de Lispector como algo inerente a quase todas 

suas personagens. As falas de ambas as personagens aos poucos vão demonstrando heróis 

totalmente inábeis a suas lutas diárias reais, por isso preferem a íntima solidão da palavra 

escrita.  

Os diálogos que se estabelecem na relação entre O autor e sua criação vão se 

aproximando de um conflito em que é ―Impossível definir os limites das personagens em 

cotejo, já que cada uma questiona justamente o limite entre o ser e o eu e o outro, [...]‖ 

(GOTLIB, 2013, p. 592). Os questionamentos, a inaptidão ao mundo das convenções, a 

solidão e fragmentação levantam a problemática que vem sendo discutida desde o princípio 

desse capítulo, em que o herói problemático é atingido por uma ―psicologia demoníaca‖, ou 

seja, ele está desviado de um sistema esquemático que perscruta fixações e formas de ser; já 

estas estão dentro das redes de conexões no processo histórico, filosófico e cultural do mundo. 

Não é de se estranhar que também vemos nessa narrativa a relação conflituosa entre um eu e 

um tu, o masculino e o feminino. Tais personagens antagônicas vem esquematizar a questão 

de gênero tão bem explicita no trabalho romanesco e contístico da escritora Clarice Lispector.  

Todo percurso das protagonistas femininas de Lispector vem acentuar, além de uma 

narrativa caótica e desarticulada, o enclausuramento do eu criado e motivado por relações 

intersubjetivas que ocasionam um conflito estirado ao longo da narrativa. Ao relatarmos esse 

trajeto, percebemos a dissonância existente e quase sempre irresolúvel entre o mundo do eu, o 

interior; e o mundo do outro, o exterior. Não aprofundamos a principal relação que se 

reverbera nessa contradição, mas no tópico subsequente daremos ênfase à relação dessas 

protagonistas femininas com os personagens masculinos.  

 

1.2 A relação de gênero 

 

Ao observarmos as trajetórias conflitantes das protagonistas no enredo dos romances 

Lispectorianos, aludimos sobre suas relações interpessoais insatisfatórias. Essas relações, 

centradas principalmente com o masculino, revelam um questionamento que é marcante na 

estética literária de Lispector: como se apresenta a relação de gênero. Mulheres 
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problemáticas, suas protagonistas romanescas sofrem com os complexos interiores, com a 

solidão, com as dúvidas e as aflições decorrentes de uma determinada configuração social que 

as coloca em posições muitas vezes secundárias ou irrisórias. O Itinerário das protagonistas, 

como já observamos superficialmente, é assinalado sempre por uma busca de algo que as 

delimitam e as emancipam, num jogo difícil e solitário de negociações entre o ‗eu‘ e o 

‗mundo‘. 

Assim sendo, esses itinerários estão relacionados a um dos aspectos que permitem 

uma leitura relacionada entre os embates de gêneros na escrita de Lispector. Suas personagens 

investem contra o pensamento patriarcal pautado no afastamento ou ameaça do sujeito 

feminino, criticando o discurso universalista patriarcal e focalizando a falsa ideologia dos 

discursos que permeia as relações de gênero. Nesse sentido, a escrita de Lispector, pondo em 

questionamento o cânone da visão masculina, torna visível o drama da subalternidade 

feminina ao longo da história ocidental e nos conduz à reflexão dos parâmetros que sustentam 

o feminino e masculino, para assim apresentar novas miradas para um feminino que se 

distancia das formas engendradas do ser homem e ser mulher que a biologia e a sociedade 

falocêntrica fixaram.  

Esse aspecto que marcamos na escrita da autora, preocupada em mostrar como se 

percebe a relação homem/mulher, oferece uma importante contribuição à crítica do 

patriarcado e consegue conduzir ―a possibilidade de uma estética feminista que considere 

enlaçar os aspectos políticos-culturais e político-textuais das obras literárias de homens e 

mulheres‖ (HELENA, 2006, p.107), ou seja, ao caminhar para uma vertente feminista, Clarice 

Lispector
4
 lança uma experiência humana e reveladora das questões de gênero, dando uma 

maior abertura à perspectiva feminina que é pouco presente na literatura canônica. Do ponto 

de vista da literatura, o cânone da visão masculina, muitas vezes, aparece marcado pelas 

relações de poder na esfera social que o determina como agente dominante. Esse modelo 

caracteriza-se tanto em autores escrevendo literatura sobre mulheres como escritoras 

escrevendo sobre mulheres, ambos centrados no essencialismo e homogenização que 

sustentavam a institucionalização da literatura ligada ao valor da cultura patriarcal.  Como 

condiciona Zolin:  

 

                                                           
4
Embora os textos de Lispector se enveredem como suporte para a luta feminista, ela não assume a rotulação de 

feminista por um motivo bastante significativo que ilustra seu ponto de vista em relação à questão de gênero. 

Lispector considerava um escritor e não uma escritora: ―escritor não tem sexo, ou melhor, tem os dois‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 58). Todavia, não há como omitir a capacidade que a autora tem de transpor para 

literatura vozes abafadas pelo discurso patriarcal e propostas sobre óticas femininas que se apresentam não 

apenas sob pano de fundo do patriarcalismo, mas também por uma trilha distinta. 
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O exame cuidadoso das relações de gênero na representação de personagens 

femininas [...] aponta claramente para as construções sociais padrão 

edificadas, não necessariamente por seus autores, mas pela cultura a que eles 

pertencem, para servir ao propósito da dominação social e cultural masculina 

(2009, p. 227).  

 

 

O movimento feminista, desse modo, acaba por influenciar os estudos literários, 

principalmente em questões relativas à autoria e à representação da mulher na literatura. A 

autoria feminina, por exemplo, embebida pelo fator ideológico disseminado pelo movimento 

feminista ampliou os significados sociais e históricos dos papéis condicionados à mulher na 

literatura. Isso permitiu reverberar na escrita de várias autoras, personagens mulheres que 

trouxessem representatividades que se distanciavam da forma como comumente eram 

observadas e desenhadas na literatura canônica. Essa exposição de desconstrução de perfis 

femininos estereotipados na literatura aconteceu de forma explicita e velada, essa última 

caracteriza a estética literária de Lispector que na literatura brasileira introduziu-se 

inicialmente como escritora que denunciou concepções falocêntricas de uma época em que a 

mulher estava reservada predominantemente ao lar, apresentando em sua estética uma nova 

representatividade e identidade feminina.  

Lispector inaugura ―uma nova fase na trajetória da literatura brasileira de autoria 

feminina no Brasil – feminista, na terminologia de Showalter – marcada pelo protesto e pela 

ruptura em relação aos modelos e valores dominantes‖ (ZOLIN, 2009 p.331) a partir da 

década de 1944. Sua escrita demonstra reflexões ideológicas e políticas provindas dos 

movimentos feministas, porém não no sentido panfletário dos diretos das mulheres, mas numa 

apreensão irônica da condição da mulher nas décadas de 40 a 70. Ao colocar em 

questionamento a subalternidade da mulher, a literatura de Lispector adentra num universo em 

que são necessário, por parte da crítica, muitas observações atentas à sua escrita para desvelar 

dentro do texto literário as interpretações acerca desse feminino diferenciado. 

Desde a sua primeira publicação, o conto ―O triunfo‖ (1940), as protagonistas Joana, 

Virgínia, Lucrécia, G.H, Macabéa, Lóreley, Ângela Pralini, o Eu feminino e as personagens 

femininas Ermelinda e Vitória de A maçã no escuro (1961) convivem com o masculino de 

maneira desordenada e caótica. Reclusas em espaços que as sufocam e algumas incapazes de 

levantarem voz autônoma frente aos perfis masculinos com quem se relacionam, elas são 

representadas de forma singular em cada obra, uma vez que fazem parte de um espaço e época 

que auxiliam na construção de seus perfis femininos e possíveis interpretações de suas 

identidades no desenvolvimento do romance. 
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De acordo com Showalter, a crítica feminista e suas diferentes linhas teóricas são 

importantes para observar e interpretar a mulher como personagem/autora/leitora. Segundo a 

teórica, existem duas formas de analisar um texto literário com a crítica feminista: 

 

A primeira forma é ideológica, diz respeito à feminista como leitora e 

oferece leituras feministas de textos que levam em consideração as imagens 

e estereótipos das mulheres na literatura, as omissões e falsos juízos sobre as 

mulheres na crítica, e a mulher-signo nos sistemas semióticos. [...] A 

segunda forma crítica feminista produzida por este processo é o estudo da 

mulher como escritora, e seu tópicos são a história, os estilos, os temas, os 

gêneros e as estruturas dos escritos de mulheres; a psicodinâmica da 

criatividade feminina; a trajetória da carreira feminina individual ou coletiva; 

e a evolução e as leis de uma tradição literária de mulheres (1997, p.26-29). 

 

Ora, ao atentarmos para a crítica feminista, descobrimos que o universo dos 

romances bem como dos contos e crônicas de Lispector contemplam essas duas formas de 

abordagem, visto que além de uma dominante que elege a mulher como protagonista, a 

autoria apresenta-se relevante e sugestiva no processo de uma possível escrita feminista, tendo 

em vista que Lispector atende a uma forma de escrita peculiar (os silêncios, a falta de 

expressão efetiva de alguns personagens, por exemplo), designada pela crítica francesa Hèlen 

Cixous como écriture féminine
5
, ou seja, ―o discurso escrito a partir da subjetividade, da 

sexualidade e da linguagem‖ (BONNICI, 2007,p. 69).  

 Todavia, de acordo com Helena (2006, p.40), as leituras sobre a obra da escritora 

Clarice Lispector que passaram a vê-la como uma escritora feminista e utilizavam os estudos 

de Cixous como parâmetro de análise, ―revelam-se hoje insuficientes, dizendo mais de 

estágios e buscas da teoria e da crítica literária, do que propriamente da obra da escritora.‖ Por 

isso, preferimos enxergar as protagonistas romanescas já elucidadas não como motins para 

reverberar uma possível luta feminista que se encerraria apenas na divulgação de uma 

relegação feminina e de sua subversão ao demarcar uma escrita gendrada, mas atentaremos 

para o desenvolvimento dessas protagonistas acolhendo o texto literário como o próprio 

esclarecedor de seus conteúdos. Para tal, levamos em consideração às estruturas de cada 

romance, as repetições e diferenças de uma personagem a outra e suas relações com o 

masculino, bem como seus desenvolvimentos ao longo das narrativas e os contextos nos quais 

estão inseridas. A crítica feminista entra como auxílio com alguns conceitos que são 

                                                           
5
A crítica de linha francesa lidera por HèlénCixous e Luce Irigaray se apoia na psicanálise lacaniana. Essa crítica 

caracterizará a mulher como um ―ser de falta‖. Tal falta se reverberava numa escrita em que o silêncio, o 

indizível, a falta de campo semântico, a destruturação narrativa revelariam uma ausência da linguagem em que 

só as escritoras poderiam transpor aos seus textos. 
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importantes para mapear e interpretar essas personagens femininas problemáticas e seus 

relacionamentos amorosos.  

Antes, porém, de partirmos para as caracterizações das personagens masculinas e 

femininas, é necessário apontarmos sobre a categoria estruturante ―a personagem‖ no 

romance. Para tanto, trazemos os postulados de Rosenfeld, Candido e Bakhtin.  Rosenfeld em 

A personagem de ficção (2011) conceitua a personagem como um ser de ficção provinda do 

―sintoma linguístico‖ que está imbuída o texto literário. Para o autor, a personagem é quem 

torna a ficção patente, e através dela a superfície imaginativa é cristalizada. Não se abstendo 

da personagem no poema, Rosenfeld elucida que é na narrativa que a personagem é mais 

marcante, tendo em vista que ―É geralmente com o surgir do ser humano que se declara o 

caráter fictício (ou não fictício) do texto literário‖ (ROSENFELD, 2011, p. 23).  O autor vem 

estabelecer a diferenciação, desse modo, entre o ser real e o ser fictício.  

O ser real repousa na ideia de inacabamento em virtude da nossa incapacidade de 

formularmos um todo fechado ao nosso respeito, já o ser ficcional, mesmo sendo projetado 

como um ser incompleto é revestido pela imutabilidade do fator linguístico. Em outras 

palavras, ―[...] a personagem de um romance [...] é sempre uma configuração esquemática, 

tanto no sentido físico como psíquico, embora formaliter seja projetada como indivíduo ‗real‘, 

totalmente determinado.‖ (ROSENFELD, 2011, p. 33), ou seja, mesmo fazendo parte de uma 

estrutura linguística o mimetismo é recorrente na perspectiva de Rosenfeld sobre a 

personagem.  

Candido, por sua vez, dá seguimento à interpretação de Rosenfeld, problematizando 

ainda mais a questão da personagem na narrativa e sua verossimilhança. Ele apresenta a 

personagem como o elemento mais atuante e comunicativo da arte novelística moderna, muito 

embora ela esteja intimamente relacionada aos outros elementos da narrativa como tempo, 

espaço e enredo. Tais traços e características trazem uma lógica e coerência maior na 

personagem do que no ser real, pois este último está na vida dolorosa, enquanto a personagem 

está sob a estrutura narrativa que a delimita.  

De um modo geral, na interpretação de Candido, a composição da personagem se dá 

na escolha ou intersecção entre dois polos ideais: uma transposição fiel de modelos 

(caricaturas, tipos) e uma invenção totalmente imaginária.  Candido também comunga com 

Rosenfeld na perspectiva da personagem em comparação com a realidade, embora leve 

também em consideração que o ―aspecto mais importante para o estudo do romance é o que 

resulta da análise da sua composição [...]‖ (CANDIDO, 2011 p. 75) e também das intenções 

do romancista no processo intuitivo criativo do texto literário, o que denota a não liberdade da 
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personagem na narrativa. Visto assim, as concepções de Candido e Rosenfeld caminham para 

uma assimilação da personagem como ser fictício de contornos linguísticos, mas que mantém 

uma intersecção com a realidade empírica, haja vista que para a personagem de ficção existir 

ela assemelhasse ao ser humano real.   

Acrescentando as interpretações de Candido e Rosenfeld, acreditamos que a 

concepção bakthiniana de apreensão do conceito de personagem é também muito contundente 

em relação às protagonistas romanescas de Lispector, tendo em vista a complexidade e 

especificidade com que elas se apresentam no texto literário.  

Ao partir da obra do escritor russo Dostoievski, Bakhtin entende que as personagens 

criadas por ele não obedecem mais uma simetria tradicionalista em que se sabia estabelecer 

características e contornos mais definíveis, além de representar funções específicas, como 

Rosenfeld e Candido apontam. As personagens dostoievskianas são o protótipo do romance 

moderno, que buscam respostas e têm uma procura incessante de si mesmo. Por possuírem 

uma cosmovisão fragmentária perante o mundo, as personagens dostoievskianas sentem-se 

partidas, cindidas, incongruentes ao circuito e estruturas impostas pela sociedade que está em 

permanente transformação. Essa perspectiva concatena muito bem com as teorizações de 

Lukács (2000)
6
 a respeito do herói problemático, que, segundo o teórico, se sente à parte do 

mundo no qual permanece inserido, mas que sempre mantem uma busca pela realização 

pessoal. Contudo, Bakhtin, diferente de Lukács, que apenas alude sobre a obra Dostoievkiana, 

faz uma análise mais profunda das personagens de Dostoievski elucidando sobre a visão que 

eles procuram de si mesmo.  Nas palavras do estudioso russo: 

 

A personagem não interessa a Dostoievski como um fenômeno da realidade, 

dotado de traços típico-sociais e caracterológico-individuais definidos e 

rígidos como imagem determinada, formada de traços monossignificativos e 

objetivos que se no seu conjunto, respondem à pergunta: ―quem é ele? A 

personagem interessa a Dostoiévski enquanto ponto de vista específico sobre 

o mundo e sobre si mesma, enquanto posição racional e valorativa do 

homem em relação a si mesmo e a realidade circundante. Para Dostoievski 

não importa o que a personagem é no mundo mas, acima de tudo, o que 

o mundo é para a personagem e o que ela é para si mesma (grifo nosso) 

(BAKHTIN, 2005, p.46).  

 

 

É nesse sentido que as protagonistas clariceanas denotam seus mais íntimos anseios 

em relação ao mundo e a si mesmas. Anseios que estão coligados a outros personagens que 

são determinantes para definição de si mesmo das heroínas e suas interpretações acerca do 

                                                           
6
Inclusive Lukács, em A teoria do romance (2000), ao final do tópico quatro do segundo ensaio faz alusão a 

Dostoievski anunciando a excentricidade e maestria de sua obra.  
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mundo. Aparentemente da mesma forma que Dostoievski vê suas personagens, Lispector 

também parece ver as suas. Nas palavras de Teixeira (2011, p.34):  

 

Clarice Lispector não caracteriza os seus personagens, não cristaliza um 

detalhamento de suas estruturas emocionais, como qualidade e defeitos. É no 

processo da narrativa que vamos percebendo algumas dessas propriedades, e 

mesmo assim, somos impedidos de estabelecer qualquer definição de 

comportamento.  

 

 Desse modo, não é possível apreender a totalidade das protagonistas como uma 

personagem plana, usando as definições de Forster
7
, mas elas aparecem como personagens 

redondas, pois se modulam no decorrer da narrativa e surpreendem o leitor. A primeira 

protagonista que abrange com certa clareza os apontamentos deste tópico é Lucrécia de A 

Cidade Sitiada (1949). A moça ―namoradeira‖ mantêm relacionamentos amorosos com quatro 

homens, contudo não encontra satisfação com nenhum deles. Os motivos variam ― ou eles 

não correspondem aos critérios exigidos pela protagonista ou a impossibilidade da união é 

ocasionada por eles mesmos, como no caso do Dr. Lucas, que se sente preso à mulher doente 

e, por isso, não se entrega a um romance com Lucrécia. 

Perseu foi o primeiro que se envolveu com Lucrécia, ele que tinha ―olhos doces‖, era 

―tímido‖, ―moreno‖, e era um ―homem tão bonito‖ (LISPECTOR, 1998, p. 78). Ele fez parte 

da vida de Lucrécia quando ela ainda tinha uma visão patriota de São Geraldo. Ambos da 

mesma cidade, Lucrécia e Perseu encenavam um romance adolescente sobre o qual a 

protagonista matinha o controle ―– Nós não vamos casar, mas somos como noivos. E assim 

era. Ele se espantou com admiração: é mesmo!‖ (LISPECTOR, 1998 p.79). Tal passividade e 

lentidão de Perseu revelam características dos homens de São Geraldo, que, segundo o 

narrador, eram menos inteligentes, ―enquanto as mulheres eram tão espirituosas‖ 

(LISPECTOR, 1998, p.32). Perseu, jovem, imaturo e apaixonado, amava Lucrécia, e ela 

gostava dele, todavia não adensava o relacionamento porque ele não correspondia as suas 

ambições, pois Lucrécia ―gostava muito de se mostrar‖ (LISPECTOR, 1998 p.45) e um 

pedreiro morador de um subúrbio não lhe traria muitos olhares alheios. Assim, a relação de 

Lucrécia com Perseu a põe como dominadora, pois ela consegue seduzir e esnobar Perseu 

justamente pela apreensão de um modelo feminino que usa seus atributos físicos para 

                                                           
7
Estabelecida por E. M. Forster em Aspectsofthe Novel (1927), a distinção entre personagem plana (flat 

character) e personagem redonda (round character), continua a ser um instrumento útil para a configuração de 

uma taxonomia das personagens, quer na narrativa quer no drama. Disponível em 

http://edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=365&Itemid=2 

http://edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=365&Itemid=2
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sedução: o corpo, a maneira de olhar, os movimentos dos cabelos, os adereços, a exemplo do 

chapéu. Esses atributos correlacionados a um feminino culturalmente enformado acabam por 

despertar em Perseu uma grande admiração por Lucrécia, deixando-o a mercê da intenção da 

protagonista. 

 Contudo, apesar de Perseu ter sido o homem mais bonito que vira, Lucrécia está em 

uma busca matrimonial que a faça sair do subúrbio, e Perseu não poderia dar-lhe o que ela 

almejava. Por isso, os forasteiros a impressionavam tanto, tendo em vista que eles eram o 

caminho para sua válvula de escape. É nesse sentido que ela se envolve com Felipe, um 

tenente estrangeiro que ia muitas vezes a São Geraldo. Todavia, este, diferente de Perseu, não 

se apresentava como submisso e passivo:  

 

―Afinal Felipe apareceu fardado, o rosto vermelho. Quanto mais ele se 

aproximava na luz, mais ia se tornando impossível olhá-lo. Até que 

chegando perto e ela deixando de vê-lo, ele se tornou um guerreiro. Felipe 

falava e perguntava invisível, a moça adivinhava que ele torcia o pescoço de 

quando em quando, num gesto que lhe dava grande e liberdade extra-

humana: novo hábito seu depois que fora afinal admitido na cavalaria [...] 

Depois que mudara de armas, tudo o que o perturbava era afastado 

facilmente, tenente Felipe agora parecia sempre montado [...] Aquele ser 

familiar e distante, o forasteiro destro no tiro, pois então um guerreiro 

(LISPECTOR, p. 51-52).  

 

 

O autoritarismo de Felipe vem condensar outro tipo de homem que impressiona 

Lucrécia. Sua farda desperta uma paixão ardente que culmina em um possível representante 

do imaginário coletivo de um símbolo do desejo feminino. Diferentemente de Perseu, que 

queria um relacionamento sólido com Lucrécia, o tenente Felipe a queria passageiramente. 

Esse fato é anunciado pelo narrador: ―Se o militar tivesse desejado, Lucrécia Neves se 

prenderia a ele, senão pelo amor, ao menos por uma admiração sem limites em que era capaz 

de cair, [...] Mas o tenente não queria, ele era livre‖ (LISPECTOR, 1998 p.52).  Ora, como 

bem percebemos, a imagem do tenente já ocasiona em Lucrécia certa admiração por ele 

representar um tipo de homem desejado no imaginário feminino, não apenas pelo porte físico, 

pela profissão e pela farda, mas também por ser um forasteiro, o que fazia Lucrécia se sentir 

fora do subúrbio e viver em outra realidade construída por exagerados adornos em seu físico e 

situações sociais decorativas.  

Essas conotações do feminino e do masculino que enxergamos pelas atuações das 

personagens de A cidade sitiada estão estritamente relacionadas a imagens culturais que 

circulam no imaginário do homem ocidental. De acordo com Zolin (2009, p.218), os 
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comportamentos e os padrões de sexualidade dos homens e mulheres foram impostos por 

convenções sociais que não são estanques, isto é, com o percorrer dos séculos os parâmetros 

de normalidade para a relação de gênero vão se transformando. No entanto, em A cidade 

sitiada de Lispector há uma flexibilidade na conotação que percebemos dos perfis masculinos 

e femininos na época que é suscitada pelo romance. O masculino, por exemplo, não é sempre 

percebido como força, racionalidade, estoicismo e autoconfiança (BONNICI, 2007, p. 177), 

mas também por caracterizações que fogem da concepção da virilidade tão bem conhecida 

pelo senso comum. Gotlib descreve bem sobre os perfis masculinos em A cidade sitiada:  

 

No percurso por diferentes sistemas de relações, Lucrécia namora o violento 

e autoritário Felipe, o jovem Perseu, depois casa-se com o bem-sucedido 

Mateus, ama o atraente médico dr. Lucas, configurações de diferentes modos 

de ‗ver/conviver‘, que são devidamente identificados e sutilmente 

desmistificados nos respectivos comportamentos e discursos: força física 

(Felipe), forma sem pensamento (Perseu), pensamento convencionalizado 

por classe social alta (Mateus), sensação de amor mágica e temporária 

(Lucas) (2013, p. 325). 

 

 

Lucrécia convive e vê os diferentes discursos de todos os pares, mas, devido à 

ambição de desejo de buscar sair do subúrbio, a protagonista procura integrar-se ao mundo 

dos outros e a uma ordem social que sustentava preceitos promulgados pela sociedade 

burguesa. A busca a leva a uma transformação de mulher da periferia suburbana à respeitosa 

esposa do rico comerciante Mateus, parceiro no qual ela vê a porta para libertar-se de São 

Geraldo. 

O casamento, que não veio por amor, mas impulsionado também pela mãe que tinha 

um discurso incentivador em relação ao matrimônio, apresenta-se à protagonista como um 

teatro em que ela deve obedecer às estereotipias centradas no papel feminino: dona-de-casa, 

boa esposa e submissa. Percebemos essa atuação da protagonista quando o marido a 

presenteava com joias, festas, vestidos e passeios e ela se comportava como passiva, 

carinhosa e o servia sexualmente quando ele quisesse. Porém, há uma troca de ―retribuições‖ 

pelas ações de cada um. Nessa relação, percebe-se que a atitude de aparentemente passividade 

em Lucrécia mostra-se contrária quando vemos que ela usa seu marido para suprir 

necessidades de uma jovem interesseira.  

 

Um adestramento contínuo. Ele era masculino e servil. Servil sem 

humilhação como um gladiador que se alugasse. E ela, sendo mulher, o 

servia. Enxugava-lhe o suor, alisava-lhe os músculos. Aviltava-a a viver às 

custas das idas e vindas e dos treinos de Mateus, estendendo camisas que a 
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poeira da cidade logo sujava, ou alimentando-a com carnes e vinhos. Mas 

não podia ter ultrapassado os motivos, não podia senão gastar os meses a 

prepará-lo para o combate. Esperando que um dia enfim alguém esmagasse o 

seu colosso – e, com horror, ela ficasse livre (LISPECTOR, p.120).  

 

 

O ar cômico e humorístico dessa cena destaca a alegoria que é a obra A cidade 

sitiada. De acordo Nunes (1995, p.33), este romance ―[...] descreve, como farsa conjugal, a 

felicidade pequeno-burguesa da heroína com Mateus, [...], feita de frases banais, de clichês 

afetivos e de atitudes estereotipadas que garantem a paz e o decoro doméstico.‖ Dentro desse 

tom humorístico, a forma estereotipada como acontece a relação entre o casal realça a falta de 

caminho que a protagonista tinha a sua frente, sendo, pois, direcionada apenas para a farsa de 

uma vida que na verdade ela sabia que não a satisfazia, ―fora apanhada por uma das rodas do 

sistema perfeito‖ (LISPECTOR, 1998, p. 121). E esse termo usado em tom irônico pelo 

narrador, está atrelado ao que chamamos de a ordem vigente da sociedade, ou seja, Lucrécia 

foi pega pelo processo que se encaminha as relações sociais ― prende-se, por momentos, a 

uma conduta feminina representante do tradicionalismo patriarcalista e permanece numa 

ambição descomunal para chegar e permanecer no topo da sociedade burguesa.   

Contudo, sua insatisfação supera o teatro de sua vida junto a Mateus e passa a querer 

livrar-se dele. Não obstante, sem a autonomia para abandonar o matrimônio, como Joana de 

Perto do coração selvagem tem, espera o marido morrer do coração, para viver um romance 

com o dr. Lucas. Dr. Lucas era o homem que mais  perturbava Lucrécia em relação aos seus 

sentimentos de amor. Mas, por ironia, a relação que mais Lucrécia teria chances de ser feliz 

não pode ser firmada em decorrência da indisponibilidade de Dr. Lucas (ele era casado). 

Ao observarmos a trajetória de Lucrécia e seus relacionamentos, como também sua 

maneira de se portar diante da Associação feminina de S. Geraldo, podemos perceber dois 

estereótipos femininos representativos na literatura (Cf. Zolin, 2009). Lucrécia transitaria 

entre dois perfis comuns, a mulher perigosa/subversiva e a incapaz e/ou indefesa, tendo em 

vista que em alguns momentos ela é apresentada como dominadora ou dominada à medida 

que o contexto e o parceiro amoroso lhe permite ser. Por exemplo, com o tenente forasteiro e 

com seu marido (algumas vezes) ela era abnegada e subserviente, mas com Perseu e em 

alguns momentos com seu marido Mateus, era subversiva e astuciosa. Diferentemente das 

outras protagonistas que parecem confusas ao meio do sistema patriarcal, Lucrécia se vê 

como parte dessa engrenagem, pois procura se encaixar nos modelos recorrentes na 

sociedade.  
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Com relação a outra obra da autora, O Lustre, a heroína Virgínia se assemelha a 

Lucrécia pela transição entre o campo e cidade, mas elas se diferem minimamente quanto às 

relações com o masculino. A primeira relação desarmoniosa e problemática de Virgínia 

acontece na infância com o seu irmão Daniel no espaço da fazenda de seus avós, a Granja 

Quieta. Ele, sustentado por sua posição de dominador, ares de inteligente, e único filho 

homem da família, age de forma manipuladora com sua irmã Virgínia.  Já Virgínia obedece a 

todos os mandos e desmandos do jovem Daniel, desde ser a delatora do namorico da irmã 

Esmeralda ao pai, até esconder que vira junto com o irmão um corpo que boiava na margem 

do rio nas proximidades da Granja Quieta. A dominação de Daniel para com a irmã ganha 

ainda mais realce em nome de uma ―Sociedade das Sombras‖ inventada por Daniel que faz 

com que Virgínia sempre aceite seu senhorio (Cf. NUNES, 1995, p. 24).  

A falta de ação de Virgínia também a acompanha quando ela migra para cidade e lá 

tem relacionamentos amorosos que não preenchem seu vazio. Do mesmo modo que ela age 

com incapacidade de travar uma luta em igualdade com Daniel, ela também se recusa a 

questionar e subverter as imposições levantadas por seus parceiros amorosos. Muito embora, 

mesmo com essa incapacidade de abertamente ir contra ideias e atitudes de seu irmão e seus 

parceiros, os silêncios, a solidão, as evasivas e os pequenos posicionamentos da protagonista 

descortinam uma forma de percepção da sua realidade que ultrapassa os demais personagens, 

embora também ela não tenha consciência de que suas atitudes significam.  Podemos ver com 

clareza, por exemplo, como a protagonista lida com sua realidade ao questionar o que vira 

quando estava no porão de sua casa:  

ver a verdade seria diferente de inventar a verdade? sua cabeça [Virgínia] 

estalava, crescia oscilante como uma bola fria de fogo. Ver a verdade seria 

diferente de inventar a verdade? seu pensamento era afinal tão forte que não 

parecia rodeado de nenhum outro. (LISPECTOR, 1998, p. 62)  

 

Sua relação com Vicente, seu namorado na cidade grande, é conturbada, em parte 

pelo reflexo do caráter da própria personagem (fluído, caótico e solitário), mas também 

devido a pouca importância que ele dá a ela, aludindo muitas vezes o fato de ―ela não ser 

como ele‖ (LISPECTOR, p. 112), que demonstrava ser inteligente, eloquente e de um patamar 

social superior ao de Virginia. Como Virgínia vinha do campo, a narrativa sugere em certos 

momentos que Vicente, por ser de uma posição social maior e apresentar uma grande 

intelectualidade, se configuraria para a protagonista como o meio pelo qual ela poderia ter 

uma vida social longe e diferente da que tinha no Morro do Pasto. Virgínia enxerga seu 

namorado também como meio para escapar, no plano psicológico, de sua solidão e angústia. 

Todavia, sua ligação com ele não irá suprir esses anseios.  
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Com Lucrécia e Virgínia a relação com o parceiro principal nunca acontece pela 

égide do amor romântico. Percebe-se que o que ocorre com essas personagens é contrário ao 

romance Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969) em que a premissa do amor entre 

Loreley e Ulisses aparentemente encaminha as ações e pensamentos de ambas as personagens. 

Lucrécia não se relaciona com total entrega amorosa de corpo e alma ao seu marido Mateus, 

mas sim ao forasteiro Dr. Lucas com qual ela não consegue firmar um relacionamento sólido.  

Já com Virgínia, apenas é encenada uma possível aproximação mais forte com Adriano, 

amigo de Vicente, mas tal relacionamento também não é nutrido pela protagonista e o 

personagem em virtude da barreira que o seu parceiro oficial (Vicente) impõe. Sobre o 

personagem Adriano, podemos afirmar que ele é um personagem pouco participativo na trama 

romanesca; contudo, suas aparições secundárias nas cenas em que Vicente está presente 

acabam por denotar uma forte ligação com Virgínia. A relação entre a protagonista e Adriano 

se apresenta de forma ambígua, tendo em vista que ora eles ―se comunicavam‖ (LISPECTOR, 

p.99), o que ratifica certa simetria entre ambos, ora Virgínia sabia que ―ambos não se 

suportavam‖ (LISPECTOR, p.120), o que exibe certa disparidade entre eles. 

A relação de Virgínia com o porteiro do prédio Miguel também não é expressa com 

tanta clareza no romance. Miguel, que é casado e têm dois filhos, visita ocasionalmente o 

apartamento de Virgínia e matem uma relação de amizade que, por vezes, deixa transparecer 

certo interesse mútuo, pois como, o narrador afirma: ―afinal Miguel e Virgínia gostavam um 

do outro‖ (LISPECTOR, 1999, p.131). Porém, essa intimidade entre ambos, quando é 

descoberta pela mulher de Miguel, causa transtorno a Virgínia, tendo em vista que era Miguel 

quem havia fantasiado uma relação mais próxima com a protagonista, o que soou aos seus 

olhos e aos olhos dos moradores do prédio como indecoroso para um homem casado.   

É por essa relação com Miguel que a protagonista é apontada na rua quando 

atropelada como prostituta e por isso indigna de pena, ou seja, a identidade de Virgínia 

configurou-se pelos vários outros que a rodearam quando morta. Ela recebe atribuições 

errôneas iniciadas pela mulher de Miguel que gritava na rua sua possível promiscuidade. A 

atitude da protagonista repugnava a população que guardava valores familiares e não 

admitiam atitudes que deturpassem a estrutura familiar.  

Esses relacionamentos de Virgínia acabam por enfatizar o fracasso que é gerado em 

virtude da incapacidade da protagonista de entregar-se e reconhecer-se através do outro. 

Nesse interim, a organicidade social em que está imbuído o romance traduz de forma 

contundente e muitas vezes irônica essas relações de gênero e sociais estabelecidas na década 

de 40. Contemplando diferentes perfis femininos e masculinos, o romance expõe, dentro de 
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sua estrutura, como a inter-relação entre homens e mulheres configura a identidade feminina 

da protagonista como errante.  Sua morte salienta que a protagonista não foi capaz de vencer o 

caminho conflitante que a sobrepujava, o que de certo modo decorre de uma falta de simetria 

entre seus parceiros e também com sua família. 

 Incógnita para si e para os outros, ao observamos Virginia, assim como as outras 

personagens romanescas da obra de Lispector, verificamos que os elementos que a 

caracterizam a enquadram como personagem típica do romance moderno, pois ela ―nasce 

desse alheamento em face do mundo exterior‖ (LUKÁCS, 2000, p.66). Em outras palavras, 

Virgínia que necessitava fazer parte das estruturas sociais como as outras personagens, tenta 

envolver-se com todos do seu cotidiano para conseguir construir para si uma identidade que 

fosse clara a seus olhos, mas ela não consegue. 

Encontramos, apesar do grau de subjetividade e de questionamentos oriundos de 

Virgínia serem mais complexos dos que os de Macabéa, uma ligeira semelhança entre elas no 

tocante as suas relações com os personagens masculinos e as pessoas com quem convivem. 

Macabéa não questiona e nem problematiza sua relação com Olímpico (seu companheiro) e 

nem com as outras personagens. A nordestina não demonstra desejo de mudança: ―A única 

coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 27). 

É o narrador que anuncia o limiar da protagonista, ou seja, a incapacidade de perguntar por si 

mesma. Não sendo consciente de sua existência, não busca com tanta veemência entender-se. 

Ela não fala expressivamente sobre seus pensamentos, apenas se conforma em falar ―é assim 

porque é assim.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 27). Além desse comportamento inoperante, 

Macabéa também é distante de um perfil feminino de boa aparência e bons modos, que 

aparece com recorrência nos romances anteriores de Lispector. Como diz o narrador, ela ―era 

um pouco encardida, pois raramente se lavava‖ (LISPECTOR, 1998, p.27). Contudo, mesmo 

longe de um perfil feminino atraente ao masculino, a protagonista consegue ainda assim ter 

um namorado, Olímpico.  

O personagem masculino Olímpico mantinha um relacionamento desajustado com 

Macabéa devido à falta de reciprocidade entre os dois. Ele ―era o que se chamava no Nordeste 

de ‗cabra safado‘‖ (LISPECTOR, 1998, p. 46). Desse modo, este personagem apresenta o 

perfil masculino culturalmente construído no país de um modo geral em que o romance é 

apresentado ― carrancudo, truculento, mulherengo e autoritário. Ele ambiciona ser rico e 

famoso ―e se orgulha de ter um dente de ouro‖ (GOTLIB, 2013, p. 580). Contrário à sua 

parceira amorosa que não sabia nem dizer quem era, Olímpico conseguia assumir uma 

identidade: ―quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu‖ (LISPECTOR, 1998, p. 49). 
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As divergências entre ambos surgem à medida que eles vão se encontrando e se desnudam um 

para o outro. Aliás, Macabéa não conseguia ser entendida por Olímpico, justamente em 

decorrência de sua habilidade de inferir informações e perguntas que desestabilizavam seu 

parceiro, tendo em vista que ela mostra uma realidade mais profunda das pequenas coisas que 

vê e escuta, muito embora não tenha consciência de seu saber.  

A convivência entre a protagonista feminina e seu parceiro se configura para este 

apenas como exaltação de sua posição de homem alfa, desbravador e forte. É em sua visão 

sobre si que ele percebe que merece algo melhor que Macabéa, e, por interesse, migra da 

nordestina que é pobre, semianalfabeta, sem família, sem futuro, virgem, submissa, solitária, 

com ovários murchos e magricela, para viver com Glória que representa um perfil de mulher 

mais aprazível e condizente aos seus desejos, pois ela tinha ―classe‖, era ―loira e morena‖, 

roliça, era boa parideira, tinha família e também era ―carioca da gema‖. Esta última 

característica de Glória desperta um interesse ainda maior em Olímpico, pois o mesmo é 

deslumbrado pelas mulheres genuinamente cariocas ―que no imaginário desse personagem 

são símbolos de sensualidade.  Glória é para Olímpico a oportunidade de ele alcançar suas 

ambições e desejos. Indo de encontro com a simbologia do nome da personagem ele alcança o 

tão sonhado prestígio social, isto é, a sua glória, tornando-se político e homem bem sucedido 

na cidade grande.  

Esse triângulo apresentado em A hora da estrela, em que se poderia ter ocorrido um 

conflito maior como na relação entre Joana, Otávio e Lídia, é, contudo, bem resolvido em 

decorrência da submissão da protagonista Macabéa, pois esta é ―doce e obediente‖ 

(LISPECTOR, 1998, p.47). Nesse sentido, Macabéa vem se contrapor a sua rival Glória, que 

parece se enquadrar no perfil de representação literária feminina da ideologia dominante que 

mostra o feminino como mulher ―demônio/sedutora‖, isto é, aquela que não condiz com o 

perfil de mulher idealizado e tem certa liberdade em optar por vivenciar vários 

relacionamentos casuais. Enquanto Macabéa, por sua docilidade, ingenuidade e incapacidade 

de lidar com o masculino, se apresenta no plano externo da narrativa como representação 

literária feminina de mulher incapaz e impotente. 

As representatividades das mulheres nas narrativas só se evidenciam em decorrência 

das representações que o masculino também conota nos textos literários. Em A hora da 

estrela, por exemplo, como já mencionado, temos um perfil masculino que tem características 

que normalmente são atribuídas ao homem nordestino. Esse perfil de nordestino representado 

na literatura brasileira desenha um cenário moral de vida em sociedade, não admitindo certos 

desvios de conduta, como a perda da virgindade antes do casamento e a homossexualidade. 
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Distante, pois, da cidade interiorana da Paraíba, Olímpico como forasteiro não se 

desfaz da sua identidade. É justamente em sua relação amorosa com Macabéa que vemos seus 

posicionamentos ariscos, agrestes e dominadores. Assim, como também, percebemos que a 

protagonista feminina de A hora da estrela guarda vínculos com as mulheres nordestinas 

construídas no romance de 30, que aparentemente são passivas, obedientes e incapazes de 

exercerem papéis decisórios nas narrativas.  

São os questionamentos feitos pela protagonista ao seu companheiro Olímpico que 

revelam, na entrelinha da narrativa, uma inteligência encoberta pela maneira distante com a 

qual o narrador Rodrigo S.M caracteriza a personagem. Ele deixa transparecer em sua visão 

apenas a imbecilidade, a falta de inteligência e a alienação exteriorizante que a narrativa 

tematiza em relação à protagonista. Contudo, em um olhar mais aprofundado, é exatamente 

aquilo que aprisiona Macabéa que a torna singular. A protagonista ao questionar o que é 

mimestismo, cultura, quem é, se pode comprar ou não um buraco; demonstra a 

impossibilidade de seu companheiro conseguir acompanhar de um modo mais livre e 

questionador suas perguntas.  

Assim, aparentemente sem nexo e sem sentido, as dúvidas e perguntas que a 

protagonista faz ao seu namorado manifestam uma inteligência incutida e velada tanto para 

ela quanto para os outros a sua volta: ―Não sabia que meditava pois não sabia o que queria 

dizer a palavra‖ (LISPECTOR, 1998, p. 38). A palavra sustentada por um sentido 

dicionarizado, poderia até não ser entendida quando pronunciada por Macabéa, todavia isso 

não apaga o fato de que na narrativa a imagem da protagonista caracteriza um perfil feminino 

que se distingue do pensamento do masculino evidenciado por Olímpico. Desse modo, temos 

a duplicidade da caracterização das personagens de A hora da estrela. Ao mesmo tempo em 

que elas se apresentam como alienadas pela forma exteriorizante do diálogo aberto, elas 

também se apresentam como sobrepostas aos seus parceiros amorosos pela capacidade de 

desestabilizá-los naquilo que eles se acham melhores.  

O relacionamento amoroso entre Macabéa e Olímpico se torna singular no trabalho 

romanesco de Lispector por romper com uma demanda de relações amorosas com perfis 

femininos e masculinos da sociedade burguesa. Porém, a característica de personagens que 

fazem parte da alta classe social é retomada no trabalho literário intitulado Um sopro de vida, 

livro produzido ao mesmo tempo em que A hora da estrela. 

No prefácio da 3ª edição de Um sopro de vida em 1978, Olga Boreli afirma que esse 

romance ―é uma das escrituras mais dramaticamente densas e tensas da literatura de ficção 

contemporânea‖.  A complexidade do romance, ocorre talvez pela forma que Lispector 
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introduz o desenvolvimento da narrativa e seus personagens seja pela temática psicológica 

que domina com maior intensidade os enredos. Nunes (2005) afirma, por exemplo, que na 

obra Um sopro de vida há um jogo de identidade entre a autora ortônima (Clarice Lispector) e 

seus heterônimos (o Autor e Ângela Pralini) em que as falas de todos se diferem 

minimamente. Contudo, não diminuindo a crítica que Nunes faz a essa obra, priorizamos 

apenas a relação que se desenvolve entre a personagem, o Autor narrador, e sua criação 

Ângela Pralini, que também é uma personagem-escritora.  

As elocuções entre o autor masculino e a personagem feminina se mantem, assim 

como Nunes (1995, p.170) salienta: em ―dois monólogos alternados que jamais confluem num 

diálogo‖. Ou seja, essa tensão entre as personagens acentua um jogo de consciências 

interligadas que caminha para uma distinção, mesmo que mínima, de características divididas 

pelo caráter de gênero. Como Nunes (1995, p.170) aponta, na narrativa há: [...] dois focos [...] 

o masculino e o feminino em oposição‖. Desse modo, neste romance de difícil enquadramento 

em algum gênero literário, a relação de oposição entre o masculino e o feminino irá se 

reverberar numa divergência entre a maneira de escrever de ambas as personagens, o Autor e 

sua criação. 

Diferente de Macabéa, Ângela Pralini, criação do personagem o Autor, é uma mulher 

sensual, livre, questionadora, intuitiva e bastante curiosa. O personagem o Autor, mesmo 

concebendo a protagonista como parte do seu inconsciente, se difere dela quando assume 

características ligadas à lógica, à matemática, e à limitação. E, por ser o criador, também 

assume uma postura de controlador e superioridade, como observamos em sua fala a seguir: 

 

Além do problema que nós temos ao viver. Ângela acrescenta um: a da 

escrita compulsiva. Ela acha que parar de escrever é parar de viver. 

Controlo-a como posso, cortando-lhe as anotações apenas tolas. Por 

exemplo: ela está doida para escrever sobre a menstruação por puro 

desabafo, e eu não deixo (grifo nosso) (LISPECTOR, 1999, p. 50). 

 

 

A escrita compulsiva de Ângela, oposta à de seu criador, é evidenciada por ele em 

uma conotação negativa. O narrador O Autor não admite o caráter livre da escrita de Ângela e 

sua fala sobre assuntos relacionados estritamente à mulher, como por exemplo, a 

menstruação. Em outros trechos, o narrador se isenta de falar dos fatos da vida de Ângela, 

apenas ressalta vagamente que ela mora no Rio de Janeiro e é casada com um industrial. O 

que interessa ao autor não é como a protagonista é enquadrada socialmente, mas como é o 

desenvolvimento operante de Ângela em sua metanarrativa.  
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Até determinado momento, a protagonista é totalmente controlada por seu criador; 

contudo, vemos que, no decorrer da narração, com a capacidade de fruição do processo 

escritural da protagonista, ela se torna mais independente do Autor. Desse modo, ele acaba 

perdendo as rédeas de sua dominação: ―Noto com surpresa, mas com resignação que Ângela 

está me comandando. Inclusive escreve melhor que eu.‖ (1999: p. 89). A visão do 

personagem o Autor quanto a Ângela e quanto a si mesmo é inteirada devido à emancipação 

que a sua criatura conseguiu ao ser tomada por formas e linhas que antes ele tinha dado. 

Nesse sentido, Nunes (1995, p.170) relata que entre Ângela e o personagem o Autor: ―Não há 

correspondência entre as duas diferentes pautas verbais do mesmo improviso narrativo [...]‖. 

Todavia, ambas as personagens estão fragmentadas e buscam por meio da solidão da palavra 

escrita descobrir e/ou suportar uma vida que se apresenta como degradante e impalpável. 

Dentro de seus mundos, a criatura e o criador, a mulher e o homem, vão tirando ―a tarja sobre 

o rosto que lhe escondem a identidade‖ (LISPECTOR, 1999, p. 27). Esse processo de 

desnudamento mútuo ocorre quando o narrador-personagem o Autor vai concebendo vida a 

sua personagem e, nesse mesmo tempo, ele também parece tentar entender-se.  

Ao final da narrativa, vemos um possível acabamento do personagem (o Autor), que 

aparece como Deus todo poderoso pronto para descansar de uma longa jornada de seu 

trabalho de construção do ser humano. Ou seja, essa conotação vem por em destaque 

características como unidade e perfeição ao personagem o Autor, mesmo que ele não tenha 

conseguindo se entender efetivamente, o que revela um Deus falho. Contudo, ao colocarmos 

em oposição o criador e a criatura, percebemos, ao final da narrativa, um sentimento de 

incompletude mais forte na personagem feminina, que além de representar um ser humano (a 

criatura), e, por isso, uma posição inferior ao deus, também é identificada como mulher, 

podendo ser condicionada como a menor da menor parte do ser humano, haja vista que sua 

criação, na cultura judaico-cristã, partiu da costela do homem.  

Desse modo, a tônica da relação de gênero em Um sopro de vida é posta em 

evidência pela metaforização que criador e criatura conotam nos papéis dos personagens o 

Autor e Ângela Pralini. Esse recurso de metaforização, que nos faz lembrar e resgatar o mito 

da comosgonia disseminado pela cultura judaico-cristã, só é possível pela forma de montagem 

e desmontagem na escrita que Lispector prioriza em Um sopro de vida.  

É também pela forma caótica e complexa da estrutura narrativa de Água viva, em que 

os limites da língua verbal é superado, que observamos questões relativas à problematização 

do sujeito feminino e masculino. Helena (2006), ao fazer uma crítica a Água Viva a partir de 

alguns conceitos utilizados por Barthes, denomina o texto de Lispector como romance de 
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fruição, ou ―romance sem romance‖, aquele, que ―segundo o ensaísta francês, desarticula o 

padrão de escrita e comunicação dos ‗textos legíveis‘ ou de plural ‗modesto‘. (HELENA, 

2006, p. 87). Nesse sentido, a crítica, ao colocar em destaque o processo de construção da 

obra Água viva, que se apresenta como diferencial devido à radicalização dos contornos 

comuns de escrita, afirma também que a obra está encerrada no questionamento e na 

apresentação de um sujeito não mais tratado como uno e perfeito, mas como um ser em 

processo, ―instável e dessemelhante do real‖ (HELENA, 2006, p.83).  

A pintora e protagonista sem nomeação escrevendo para o tu masculino revela um 

sujeito feminino que busca a constante transformação de sua condição: ―Quero a experiência 

de uma falta de construção‖ (LISPECTOR, 1998, p. 27). Seja na forma de escrita, seja nas 

relações pessoais, seja na constituição de uma identidade, a falta de construção quer dizer 

desorganização e inadaptação ao que convencionalmente se compreende por ideal. Logo, em 

sua escrita, a protagonista se desconvencionaliza das formas comuns de composição de texto, 

demonstrando através de pensamentos, sensações e reflexões um movimento ininterrupto de 

cenas metafóricas em que se percebe a inscrição de um sujeito feminino em um constante vir 

a ser, ou seja, um sujeito que está continuamente sendo, em contraposição ao tu masculino 

que, pela fala da personagem, parece ser um sujeito estanque, que nunca muda.  

No início da narrativa a personagem-narradora sugere que vivenciou um rompimento 

de uma relação amorosa: ―Aleluia, grito eu, aleluia que se funde com o mais escuro uivo 

humano da dor da separação, mas é grito de felicidade diabólica. Porque ninguém me 

prende mais‖ (grifo nosso) (LISPECTOR, 1998, p. 9). Pela fala da protagonista fica 

implícito que ela vivia uma vida sufocada em seu relacionamento, o que de certa forma dava 

limite a sua forma de ser. O desprendimento do masculino desencadeia uma busca pelo auto-

encontro, pois ela está em um estado novo, curiosa para entendê-lo: 

 

Estou num estado muito novo e verdadeiro, curioso de si mesmo, tão 

atraente e pessoal a ponto de não poder pintá-lo ou escrevê-lo. Parece com 

momentos que tive contigo, quando te amava (grifo nosso) [...] Uma 

espécie de doida, doida harmonia. [...]Nova era, esta minha, e ela me anuncia 

para já. Tenho coragem? Por enquanto estou tendo: porque venho do sofrido 

longe, venho do inferno de amor mas agora estou livre de ti. [...] Eu que 

venho da dor de viver. E não a quero mais. Quero a vibração do alegre 

(LISPECTOR, 1998, p. 13-16).  

 

 

Toda a narrativa caminha para esse monólogo em que o tu está presente nas 

enunciações da protagonista, revelando o momento de desgaste e ressentimento pelo término 

de uma relação amorosa. O ato de escrever, novo à protagonista, que estava acostumada a 
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demonstrar pensamentos e emoções através de sua pintura, tenciona sobre o mesmo tema da 

criação inscrito em Um sopro de vida. A escritora personagem rememora o impessoal, o It, o 

instante já de sua fala para o tu ausente, como uma tela que está sendo pintada. Mas uma tela 

que não obedece a uma simetria e nem a uma objetividade, ou seja, a pintura como forma 

mimética perde sua capacidade de reproduzir ou copiar a realidade. Transportando a forma de 

fazer arte na pintura para a escrita, a protagonista percebe que o processo de escrita é mais 

árduo e inoperante na perspectiva de comunicação com o outro. A protagonista-narradora 

apresenta sua realidade como ela mesma vê, numa nova perspectiva, que não atende a moldes, 

nem formas, longe de uma apresentação tradicionalista de narrativa. Lúcia Helena (2006, 

p.30) declara haver uma inscrição de sujeito totalmente ao contrário do cogito ergo sum:  

 

O questionamento do sujeito e de sua inscrição na história leva a Autora, 

fundamentalmente, a uma estratégia de descentramento do sujeito, de 

esvaziamento do conceito de sujeito pleno cartesiano e da razão logocêntrica 

que o sustenta. [...] mostra-nos que se trata de uma categoria declinável: não 

apenas, ou denominantemente, autocentrada, falocrática e patriarcal, a 

categoria do sujeito se apresenta em metamorfose (grifo nosso).  

 

O sujeito em metamorfose declinado no feminino sem nomeação figura uma 

narrativa em que a tônica feminina é observada em decorrência de sua manifestação como 

criadora das palavras. Diferente, pois, de uma forma de pensar mais sistemática, como o 

personagem o Autor de Um sopro de vida, a personagem feminina adentra em um universo 

assistemático, mas coerente em suas desarticulações, quando assume a caracterização de um 

sujeito em ―flashes‖ que não se conforma com as molduras na relação que vivia com seu 

parceiro omisso e, por isso, relata e procura sempre falar do seu novo presente, do ―instante 

já‖. 

Nesse interim, a inscrição do sujeito feminino em oposição ao sujeito masculino traz 

à tona uma escrita que contempla a voz de uma só personagem, a personagem feminina. 

Salientamos a ausência da voz direta do ser fictício masculino no decorrer da narrativa como 

contraponto às narrações em que a personagem feminina é posta como secundária, sem 

nenhuma voz. Aqui a voz predominantemente feminina, mesmo adensando uma possível 

superioridade, não exclui por completo o outro, o homem, tendo em vista que seu relato foi 

escrito em decorrência de uma frustração amorosa. Nesse sentido, a palavra utilizada como 

forma de expressão e busca de entendimento para a protagonista se reverbera como 

ferramenta para revelar-se de forma diferenciada ao tu masculino, pois, de acordo com a 
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personagem: ―tudo isso ganhei ao deixar de te amar‖ (LISPECTOR, 1998, p. 18), isto é, ela 

ganhou novas maneiras de agir e de existir. Nessa narrativa a personagem deixa de ser 

apresentada como indivíduo completo, para ser apresentada aos pedaços. Essa característica 

alimenta mais uma vez o que a narrativa geral de Lispector discute ― o inacabamento: ―O 

que escrevo é um ―isto‖. Não vai parar: continua.‖ (LISPECTOR, 1998, p.95).  

A relação de gênero evidenciada em Água viva é similar à mesma que podemos 

enxergar em A paixão segundo G.H. A protagonista também acolhe a palavra escrita para 

esboçar uma forma de escrever solitária que tente captar ―o intangível do real‖ (LISPECTOR, 

1998, p. 14). A protagonista de nomeação insuficiente é apresentada como independente na 

narrativa em relação a sua identidade feminina. Financeiramente bem, livre para relações 

amorosas casuais e com uma inclinação para as artes (escultura), acha na palavra, assim como 

a pintora-protagonista de Água viva e Ângela Pralini, outra forma de construção que 

dramatize as suas inquietações.  

A inscrição do sujeito masculino aparece na voz da personagem de maneira interna, 

ou seja, ele não tem voz direta, mas é possível observar em algumas passagens da narrativa 

que a personagem fala a um tu masculino. De todo modo, a presença e ausência do masculino 

trazem certas concepções e ações à protagonista. Primeiro, a independência que G.H. assume 

em relação a um perfil feminino centralizador e culturalmente construído pelo imaginário 

popular. Nesta narrativa, é o sujeito feminino que consegue obter suas próprias conclusões e 

escolhas sem a necessidade de outro, nesse caso o masculino, que dite o que fazer ou a 

controle de alguma forma. Sobre essa questão o trecho a seguir é bem contundente:  

 

Lembrei-me de mim mesma andando pelas ruas ao saber que faria o aborto, 

eu que de filho só conhecia e só conheceria que ia fazer um aborto. Mas eu 

pelo menos estava conhecendo a gravidez [...]‖ (LISPECTOR, 2009, p.90). 

 

A opção pelo aborto revela um contorno feminino totalmente inadaptável às visões da 

mulher-mãe que se difundiam ainda na década de 1960. G.H, contrária à mulher anjo do lar
8
e 

à mulher que estaria marcada pela procriação, teve vários companheiros e não estabelecia 

laços com nenhum deles. Contudo, mesmo possuindo características de um perfil de mulher 

mais livre em suas decisões, ela sente um desconforto por nunca ter tido marido e filhos, o 

                                                           
8
 Segundo Woolf (1996, p.43) a mulher anjo do lar era ―[...] era intensamente compassiva. Era imensamente 

encantadora. Era profundamente abnegada. Ela dominava todas as difíceis artes da vida familiar. Sacrificava-se 

diariamente [...] Acima de tudo – nem preciso dizer- era pura‖ (WOOLF, 1996, p.43). 
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que segundo ela talvez fosse esse fato o provocador de sua falta de atitude perante a vida. Em 

suas palavras G.H. diz:  

 

Quem sabe essa minha atitude ou falta de atitude também tenha vindo de eu, 

nunca tendo tido marido ou filhos, não ter precisado, como se diz, manter ou 

quebrar grilhões: eu era continuamente livre. Ser continuamente também 

era ajudado pela minha natureza que é fácil: como e bebo e durmo fácil. E 

também, é claro, minha liberdade vinha de eu ser financeiramente 

independente (LISPECTOR, 2009, p. 28). 

 

 

Há uma justificativa para ela não optar manter os grilhões do casamento. A liberdade 

com que se encontrava não permitia que ela pudesse amarrar-se à instituição do casamento, 

que para ela representaria um aprisionamento. A liberdade financeira também a auxiliava para 

não unir-se a alguém por um matrimônio, tendo em vista que para adquirir bens materiais ela 

não necessitária de um marido, denominado como o provedor da família. Na visão da 

protagonista, essa liberdade financeira impediria qualquer relacionamento mais aprofundado 

com o masculino, justamente por dar maior ênfase a sua independência como mulher, que na 

época não tinham tantas oportunidades trabalhistas que lhes rendessem bons recursos 

financeiros.  

As características do perfil feminino de G.H, postas em evidência também por meio 

da voz ausente do masculino, fazem parte da realidade corriqueira da protagonista, que, como 

foi possível enxergar, era livre de certas amarras sociais que prendiam o corpo feminino e 

seus prazeres. Contudo, numa espécie de ascese ou desaprendizagem das coisas (Cf. Nunes, 

1995) a protagonista morre e renasce. Ela depara-se com o rompimento de sua identidade 

enclausurada, robotizada e fechada em um casulo mantido por suas concepções de mundo, 

para uma nova apreensão de si que se distingue de sua visão anterior.  

Nesse sentido, o que se percebe pela busca e o sentimento de solidão da protagonista 

ocasionado pela relação destoante entre o masculino é uma representatividade feminina que 

apresenta uma subjetividade que a identifica como mulher livre e desimpedida. Porém, há um 

mal-estar em relação à liberdade a qual a protagonista vive quando ela revela um sentimento 

de cobrança consigo mesma a ter filhos. Numa perspectiva existencialista, Nunes (1995) 

evidencia A paixão segundo G.H. para a questão da mulher no plano ontológico: 

 

Oculta-se em G.H., sob aparência de uma vida tranquila, independente, 

mundana, estável, situada no topo da hierarquia social [...], uma vida 

secreta que ela conhece apenas de relance e que lhe vai ser revelada no 

momento do confronto. (NUNES, 1995, p. 60)  
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A nova vida revelada no momento do confronto refere-se ao encontro com a barata, 

mas também podemos associar um confronto entre a protagonista e a empregada Janair, que 

vem por em cena um contorno feminino oprimido por sua origem afrodescendente e ausente 

de uma imagem mais nítida como G.H concebia a si mesma. Janair, que era praticamente 

invisível a G.H, era seu oposto, de classe social inferior, negra e sem muitos caprichos 

femininos, não obstante ser muito organizada. Janair, que significava para G.H ―um silêncio 

como se representasse um país estrangeiro, a rainha africana‖ (LISPECTOR, 2009, p. 39), 

detém em sua imagem a representação e a tomada de voz de uma classe marginalizada, e 

ainda mais por ser mulher. Sua inferioridade é triplicada como a mais oprimida das oprimidas, 

se formos nos apoiar na tríade que a definem:  mulher, negra e empregada. Para Oliveira 

(1989, p.95), o confronto que se estabelece entre G.H. e Janair ―[...] resulta um fato curioso. A 

patroa acaba enxergando na empregada, sucessivamente, uma representação do homem 

amado, do filho abortado, de si mesma e, finalmente, de toda realidade imanente – alvo 

máximo de sua busca.‖ Ou seja, a protagonista toma consciência do seu mundo requintado, 

vazio, que não a satisfaz e descobre outro mundo que emerge na narrativa através da figura da 

barata e da empregada.  

Não podemos nos esquecer, embora o personagem central não seja uma mulher, de 

apresentar os perfis femininos, mesmo que de modo passageiro, encontrados no quarto 

romance de Lispector, A maça no escuro (1961). Esse romance foi produzido quando a autora 

permanecia nos EUA e segundo Gotlib (2013, p. 419), Lispector achava que o livro era o mais 

estruturado que ela tinha feito. A biografa diz que talvez Lispector estaria se referindo a 

composição cíclica presente a narrativa, o que faz o leitor acompanhar com mais linearidade o 

processo da estória de Martim, protagonista do romance.   

A trajetória do protagonista inicia-se quando este comete um ―ato‖ (crime), e, em 

desobediência a conduta moral estabelecida pela sociedade, rompe com sua vida social na 

qual matinha uma identidade profissional (engenheiro) e uma estrutura familiar. Tendo, desse 

modo, se abstido de viver em sociedade, haja vista que cometera o suposto assassinato de sua 

esposa, Martim foge sem direção na busca de reconstruir-se. O romance divide-se em três 

partes: ―Como se faz um homem‖, ―Nascimento de um herói‖ e ―A maça no escuro‖, as quais 

estão perpassadas fortemente pela figura de duas mulheres, Vitória e Ermelinda, que Martim 

conhece quando fica alocado em uma fazenda. De acordo com Nunes (1995, p. 41), as 

divisões do romance transbordam momentos de transições na subjetividade e descobertas do 
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protagonista. Segundo o crítico, a primeira parte refere-se ao divórcio com a sociedade, a 

segunda parte, a fase da reconstrução de Martim como pessoa, e, a terceira, a volta do 

protagonista ao convívio com os outros e afirmação de sua conduta criminosa.  

Ao acompanhar a trajetória de Martim, as duas mulheres citadas estabelecem 

conotações interessantes no que concerne a relação de gênero que observamos nesta seção da 

dissertação. Apesar de serem personagens secundários, elas estão ligadas a mesma sensação 

de abandono e solidão recorrente nas protagonista romanescas de Lispector. Elas são ―cheias 

de frustações e conflitos, tão inquietas e reflexivas quanto Joana‖ (NUNES, 1995, p. 39). 

Iniciamos, pois, por Vitória, dona da fazenda a qual Martim trabalha, uma mulher que veste 

trajes masculinos, anda sempre de cavalo e comanda suas terras com autoridade e audácia. A 

significação de seu nome, segundo Martins (1997, p. 435), está associada justamente à 

autoridade e ―rainha julgadora‖, ou seja, a que mantem o controle de seus subordinados. 

Abaixo vemos como o narrador deixa claro as características de Vitória: 

 

Vitória era uma mulher tão poderosa como se um dia tivesse encontrado uma 

chave. Cuja porta, é verdade, havia anos se perdera. Mas, quando precisava, 

ela podia se pôr instantaneamente em contato com o velho poder. Já sem 

nomeá-lo, ela por dentro chamava de chave aquilo que sabia. Não se 

indagava mais o que tanto soubera; mas vivia disso. (LISPECTOR, 1999, p. 

67).  

 

 

Vitória contrata Martim para fazer atividades braçais em sua fazenda, contudo a 

relação mantida entre os dois não é apenas trabalhista. Ela perscruta muito o protagonista em 

busca de desvendar o mistério que ele esconde desde o dia em que apareceu subitamente e 

lacônico no sítio.  Podemos enxergar uma forte submissão de Martim a Vitória confirmada 

pelo narrador: ―Entre Martim e Vitória estabelecera-se uma muda relação já mecanizada e em 

pleno funcionamento: constituída da coincidência da mulher querer mandar e dele aquiescer 

em obedecer‖ (LISPECTOR, p. 94).  As descrições e atuação de Martim exprimem um ser 

masculino que foge às características (autoconfiança, racionalidade e estocismo) 

culturalmente atribuídas ao homem. A característica maior do protagonista é a inocência (Cf. 

LISPECTOR, 1999, p.60) e por algumas vezes o narrador o descreve como pouco inteligente, 

lento e mal informado (Cf. LISPECTOR, 1999, p. 178). Desse modo, é derrubado a atuação 

do protagonista como homem viril e sagaz.  

Junto à viúva Ermelinda, prima de Vitória, as atuações de Martim irão se diferenciar 

um pouco, pois ele mantem uma relacionamento íntimo com ela. Jovem e sem filhos, 

Ermelinda inicialmente se apresenta como uma mulher frágil, volúvel e romântica. Ela almeja 
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conquistar Martim utilizando artimanhas convencionais de sedução feminina. Podemos notar 

a preocupação com o seu corpo após a personagem ter se encontrado algumas vezes com 

Martim: 

Tomava banho com ervas de cheiro, cuidava mais de suas roupas de baixo, 

comia muito para engordar, procurava se emocionar com o pôr-do-sol, 

acariciava com intensidade os cães da fazenda, branqueava os dentes com 

carvão, protegia-se contra o calor para se manter bem alva, ficava apreensiva 

por ver quanto suava (LISPECTOR, 1999, p. 103). 
 

 

Cômica e irônica, a caracterização de Ermelinda evidencia a representação romântica 

do feminino. Há na narrativa, por parte dessa personagem, uma veneração e ampliação do 

amor como se esse sentimento fosse um objeto a ser tido e mantido. É através da 

intensificação do sentimento amoroso, que de fato não é real, que a protagonista submete os 

homens ao seu poder, como com o antigo marido e agora com Martim, não poupando 

artifícios para conseguir a resignação masculina através da posse amorosa.   

De acordo com estudioso Martins (1997, p. 434) ―o nome Ermelinda se origina do 

alemão Ermelinde, que remonta a serpente, sendo também que o vocábulo em francês 

(Irmelinde) serve de nome a uma santa, nascida em Lovaina‖. Desse modo, podemos ver 

explicitamente um significado ambíguo na caracterização desta personagem a qual transita 

entre força/fraqueza e inocência/maldade. Abaixo temos a confirmação, no discurso indireto 

livre, da caracterização oposta a mocinha romântica e frágil que já mencionamos sobre 

Ermelinda.  

Até que ponto ela mentia? Até que ponto fingia-se ela de mulher? pois as 

mandíbulas daquela moça eram mais largas do que ele supusera, e lhe davam 

um duro ar de beleza que ele não queria nela. Fingira-se ela de fraca? Pois 

com as mandíbulas à mostra, como as de um bicho de presa, ela se 

revelou encarniçada e suprema. (grifo nosso) Ele se assustou 

primariamente como uma criança se assusta quando toca numa coisa se que 

se mexe (LISPECTOR, 1999, p.188). 

 

 

 Martim fica à revelia das presunções da personagem e com receio de suas reais 

intenções para com ele. Há um acuamento do protagonista no convívio com as duas mulheres, 

pois estas o perturbam de alguma forma, como afirma o narrador: ―E ele, diante daquelas 

mulheres fortes, se sentiu abjetamente inocente [...]‖ (LISPECTOR, 1999, 189).  Assim, 

podemos ver que tanto Vitória como Ermelinda além de causarem estranhamento ao 

protagonista também podem ser caracterizadas de forma ambígua. Vitória junto a Martim age 

de forma incisiva e autoritária, porém, quando recebe o professor, alguém que ela admira por 

sua inteligência, aparece frágil e ―feminina‖. Ela troca as calças por vestidos, solta os cabelos 
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que sempre estão presos e faz bordado na sala ―numa posição corcunda e feminina‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 209). 

 Ermelinda cria um jogo de sedução e fantasia com o protagonista, sendo pois, 

apresentada por imagens clichês de feminino, mas que no entanto também mantem uma 

sombra de mulher suprema e forte, que causa medo ao personagem. Podemos perceber, dessa 

forma, que a relação entre o feminino e masculino nesse romance não ocorre de maneira 

harmoniosa, haja vista que além de não conseguir ter uma boa relação com as mulheres da 

fazenda, Martim também não conseguiu ter um relacionamento positivo com sua mulher, pois 

ele tentou matá-la em razão de uma possível traição.  

Nesse sentido, através desse breve mapeamento, podemos perceber que todas essas 

protagonistas seguem uma trajetória de aflições e conflitos entre as demais personagens do 

seu convívio. Essas lutas e conflitos emergem no macro campo de suas vidas exteriores (o 

social) e adentram ao plano interior (consciente e inconsciente). As protagonistas nos 

romances se apresentam construídas e reconstruídas em permanente interação com os seus 

pares amorosos de maneira singular em cada obra. 

Por exemplo, Virgínia, a protagonista de O lustre, conduz a um perfil de mulher que 

tem certa liberdade no plano físico, mas não consegue deixar claro para si mesma no plano 

psicológico essa liberdade. Consequentemente, essa falta de entendimento sobre si a apresenta 

como incapaz de se perceber como centro ou margem em relação aos homens do seu meio, 

restando apenas à morte como escape e fuga de sua realidade. Quanto a Lucrécia, ela sabia 

muito bem o que queria, muito embora a busca de seu ideal (o casamento) não suprisse todas 

as suas ânsias interiores. Ela tinha um caráter irônico, de deboche e no contato com seus 

parceiros apenas visava benefícios individuais. Interessava-se apenas por fazer parte do mais 

alto escalão da engrenagem social burguesa mesmo entendendo que tudo não passava de uma 

farsa inescrupulosa para sustentar um perfil de casamento bem sucedido.  

Em G.H. destacamos um perfil feminino que ao mesmo tempo em que se define pela 

não adequação às molduras que a sociedade impunha a mulher desde tempos remotos, 

também se define pela insatisfação dessa posição. A classe alta e as regalias que o dinheiro 

proporcionava à protagonista, dinheiro conseguido pelo esforço pessoal e não por apoio do 

masculino, não preenchiam a falta que G.H. sentia de um sentimento de liberdade maior.  

Dessa forma, esse perfil situa uma problemática em relação a questão de uma identidade 

feminina moderna que critica o legado tradicional patriarcalista e ao mesmo tempo também 

critica o seu próprio legado que podemos considerar como moderno.  
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Ao observarmos Macabéa, percebemos que ela não sabia que se sentia impotente em 

correlação ao seu parceiro amoroso Olímpico. Ela tinha um olhar para si mesma e assumia 

características que os outros davam a ela.  Seu desejo era condicionado pelo mundo 

industrializado que descrevia perfis de beleza feminina hollywoodianos totalmente distantes 

das características de Macabéa. No entanto, ela mostrava uma singularidade, mesmo se 

portando como ingênua, na sua forma de expressão ao fazer inúmeras perguntas e 

comentários que desestabilizavam seu parceiro amoroso. O perfil da heroína de A hora da 

estrela se mostra em uma dupla face em que uma não pode ser enxergada sem a outra. Ao 

mesmo tempo em que é possível enxergar a ostentação de uma tradição patriarcalista, quando 

relacionamos Macabeá às personagens femininas e masculinas do romance A hora da estrela, 

também evidenciamos que Macabéa se configura como sobreposta a essas personagens. Ela 

nos faz perceber uma representatividade diferenciada que não almeja confrontar o masculino 

num plano exteriorizante, mas acaba o confrontando de forma inconsciente por via de 

expressões aparentemente inócuas.      

Nas protagonistas de Um sopro de vida e Água viva, entendemos que elas, em relação 

ao masculino, têm um caráter mais livre e desprendido da maneira social com a qual o 

feminino é conduzido tradicionalmente. Ambas as personagens, dos respectivos romances, 

têm uma contínua busca pela mudança de si mesma e de verem a realidade, muito embora a 

solidão e a insatisfação se façam presente em suas trajetórias e na relação com masculino.  

 Assim sendo, neste capítulo pudemos enxergar que os trajetos conflituosos e solitários 

das protagonistas romanescas de Lispector estão calcados numa representatividade de uma 

demanda comumente observada desde o romance da era moderna, como em Dom Quixote, 

que o herói tem um itinerário de busca constante em que o fracasso é preponderante. As 

heroínas problemáticas romanescas de Lispector também vivem o fracasso de seus anseios e 

buscas no tocante a uma definição de suas identidades femininas que expressem para si um 

sentimento de completude. Esse fracasso ocorre em virtude da totalidade de uma vida 

fragmentária ou almejada (Cf. LUKÁCS, 2000, p.60).  

Os encaminhamentos a seguir se nivelam entre conteúdos apresentados aqui neste 

capítulo, porém observados nos romances utilizados como corpus desta dissertação: Perto do 

coração selvagem (1943) e Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969). Nestes, a 

observação do feminino e a construção de uma identidade também se apresenta pela 

semelhança, diferença e também produção junto ao outro. Iremos perceber que as relações 

amorosas das protagonistas nesses dois romances estão envolvidas pelas vozes sociais da 

tradição patriarcal e a moderna que serão trabalhadas especificamente no último capítulo 
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deste trabalho dissertativo. Notamos que essas vozes sociais aparecem em conflito nos 

romances, gerando ou uma aproximação cordial entre a personagem feminina e masculina ou 

o afastamento entre elas, mas não uma identidade totalmente acabada dessas protagonistas.  
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CAP. II - JOANA: A PRIMEIRA HEROÍNA PROBLEMÁTICA DE LISPECTOR                                                                                                               

 

 Pouco mais de 70 anos da primeira edição, publicada em 1943 pela editora A noite, 

Perto do coração selvagem ainda impressiona a crítica atual. Não apenas por ter sido a obra 

inaugural de uma autora que traçou uma carreira promissora no cenário literário nacional, mas 

por ser reveladora de inúmeras proposições temáticas analisáveis que variam desde as 

perspectivas relacionadas à psique humana aos aspectos de cunho social.  

Desse modo, ao termos conhecimento que o romance de estreia de Lispector tem uma 

imensa fortuna crítica, nos atemos, no entanto, àquelas abordagens mais significativas que 

surgiram nas décadas seguintes de sua publicação e que foram tecidas por importantes 

intelectuais estudiosos do texto literário. Uma das primeiras vozes basilares que introduziu a 

poética inaugural de Lispector na seara literária brasileira foi Antonio Candido. Candido, num 

artigo intitulado ―No raiar de Clarice Lispector‖, que pertence ao conjunto de artigos 

intitulado Vários escritos (1943), saúda Perto do coração selvagem como ―uma performance 

da melhor qualidade‖ e destaca o caráter tenso e ontológico que está imersa a procura da 

protagonista Joana. (Cf. Candido, 1970, p. 129). 

 Logo após o parecer que Antonio Candido trouxe sobre a obra de Lispector, outros 

críticos, inquietos pelo ribombo que o livro ocasionou na época, também se viram na 

necessidade de emitir notas e produzir análises de impressão sobre esse estranho livro. Sérgio 

Milliet, que era um importante crítico da época e que recorrentemente publicava seu Diário 

crítico, foi um dos estudiosos que, guiado pelo senso profissional, não deixou de avaliar o 

romance de Lispector. No volume dois de seu Diário ele descreve sua admiração pela obra de 

Lispector: ―Mas isso é excelente! Que sobriedade, que penetração, e ao mesmo tempo, apesar 

do estilo nu, que riqueza psicológica‖ (MILLIET, 1981, p. 28). Todavia, vale salientar que 

antes desse momento de puro deleite pela obra o autor resistiu à leitura da mesma em virtude 

do livro ter sido escrito por uma mulher. Segundo o crítico: 

 

Diante daquele nome estranho e até desagradável, pseudônimo sem dúvida, 

eu pensei: mais umas dessas mocinhas que principiam ‗cheias de 

qualidades‘, que a gente pode até elogiar de viva voz, mas que morreriam de 

ataque diante de uma crítica séria (MILLIET, 1981, p. 25). 

 

 

 Milliet (1981, p. 28), contudo, traz boas contribuições em relação à obra Perto do 

coração selvagem. Algumas delas nos interessam para esta pesquisa, como, por exemplo, sua 

observação acerca da solidão que a protagonista parece entrever por meio de sua introspecção.  



59 
 

Em nossa pesquisa estaremos relacionando essa solidão à perspectiva da heroína 

problemática.  Milliet traz uma observação que é preponderante em toda a literatura de 

Lispector e pela qual a autora tornou-se conhecida ─ para ele sua obra penetra o mais 

profundo da complexidade psicológica do homem.  Essa temática do psicologismo, 

intimismo, introspecção é levantada por diferentes críticos que tiveram contato com a obra 

Perto do coração selvagem, principalmente, no período de seu surgimento.  

 Um dos importantes críticos da época chamado Álvaro Lins em fevereiro de 1944 

publica ―A experiência incompleta: Clarisse Lispector‖.  Nesse artigo ele aponta alguns 

pontos positivos e negativos em relação à obra Perto do coração selvagem. Alude ao romance 

como obra original na literatura brasileira e arrisca-se a pontuar sobre críticas de influência 

relacionando o livro principalmente aos romances de James Joyce e Virgínia Woolf, 

definindo-o como romance lírico de um ―realismo mágico‖ e estabelecendo-o na categoria de 

―romance feminino‖. Todavia, o crítico frisa com maior relevância em seus apontamentos o 

aspecto estrutural do romance, alegando que a obra estava incompleta e inacabada em sua 

estrutura como obra de ficção. (LINS, apud SÁ, 1979, p. 29).  

 O que Lins vê como defeito, Roberto Schwarz, quinze anos depois da publicação de 

Perto do coração selvagem, vê como qualidade. Para este não há nada de carente na estrutura 

imprecisa da referente obra. Segundo o ensaísta:  

 

Seus episódios não se ordenam segundo um princípio necessário; agem por 

acúmulo e insistência; é na diversidade exterior das experiências sucessivas 

que melhor reconhecemos a unidade essencial da experiência de Joana, e 

consequentemente desaparecer do tempo como fonte de modificação 

(SCHWARZ, 1981, p. 54)  

 

 

Como bem pontua o crítico, a desestruturação de Perto do coração selvagem não é 

simplista e nem infundada, ela aponta para novas percepções de ver o próprio 

desenvolvimento da protagonista na narrativa. Os blocos de momentos conscientes da 

realidade física e de uma realidade à parte, direcionam a problemática de Joana que vivencia 

um conflito entre sua interioridade e exterioridade em que o tempo, de acordo com Schwarz, 

como atividade evolutiva não é evidente.  É verdade que o tempo histórico aparece diluído na 

narrativa, tornando difícil estabelecer uma sequência nos acontecimentos da vida de Joana, 

pois esses estão imersos em sua consciência mesclada entre passado, presente e perspectivas 

futuras. Entretanto, por caráter metodológico nos processos de análise de sua obra, 
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normalmente percebem-se dois blocos temporais da vida de Joana, os quais estão separados 

mais nitidamente em duas partes no livro, o de sua infância e de sua fase adulta.  

Em relação ao romance, Schwarz ainda traz, além de ressaltar que a descontinuidade 

da narrativa é o dorso espinhal que sustenta o romance, a questão da solidão que envolve 

Joana, aludindo que ela ―experimenta solidão em face dos outros e dela mesma‖ (SCHWARZ, 

1981, p. 56). Em nossa leitura trataremos como essa solidão está associada à busca que a 

protagonista se sujeita, e que faz ligação também com a relação de alteridade principalmente 

com as significações da figura masculina representada em maior parte por seu marido Otávio. 

Direcionado também por certa aproximação com a questão da solidão e da angústia 

humana, Benedito Nunes trouxe uma importante crítica a Perto do coração selvagem e a obra 

geral de Lispector, relacionando-as ao plano ontológico com base na filosofia da existência. 

Sobre a protagonista ele afirma que ―Consciência em crise, a introspecção é o fadário de 

Joana‖ (2005, p. 20) e que suas vivências ―absorvem os acontecimentos exteriores, escassos e 

insignificantes, e exprimem o conflito dramático que cinde a personagem, interiormente 

dividida e em oposição aos outros [...]‖ (2005, p. 19).  Como vemos, o autor dá ênfase a esses 

aspectos exteriores da narrativa para mostrar a competência da autora em falar das coisas 

desnecessárias que estão envolvidas dentro das relações humanas. Essa habilidade de 

Lispector é reflexo da assimilação estética dos grandes romancistas modernos que se 

detinham as minucias cotidianas. Em nossa leitura tais coisas desnecessárias ganham muita 

importância em nossa análise, pois se percebe o conflito entre a interioridade de Joana e sua 

exterioridade. Nos remetemos aos conflitos rotineiros que aparecem na narrativa e nos 

direcionam para compreender como acontece o processo de construção identitária da 

protagonista.   

Priorizamos, no entanto, diferente da maioria das críticas que adensam a questão 

psicológica e filosófica, o entorno social da protagonista e como este está correlacionado ao 

posicionamento da personagem frente a um mundo que aparece como inadaptável a ela. Seu 

itinerário de busca está relacionado a uma formulação para se compreender como mulher 

dentro dos parâmetros que seu mundo social apresenta. Os críticos das primeiras décadas do 

surgimento de Perto do coração selvagem não tencionam sobre a temática do feminino na 

literatura de Lispector. Todavia, numa fase posterior ao lançamento do livro, em um trabalho 

revisionista da literatura feita por mulheres, a pesquisadora Elódia Xavier no ensaio 

“Narrativa de autoria feminina na literatura brasileira: as marcas da trajetória” (1998) toma 

algumas obras brasileiras como marcas das fases da tradição literária de autoria feminina. 

Essas fases estão de acordo com os parâmetros da estudiosa Elaine Showalter e compreendem 
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obras de escritoras que se enquadram na fase feminina, feminista e fêmea. Xavier, segundo 

Zolin (2009, p.331), enquadra o romance de estreia de Lispector na fase feminista, fase em 

que há o protesto contra os valores vigentes e a defesa pelos direitos das minorias.   

Entretanto, percebemos que essa forma de ver a temática do feminino em Perto do 

coração Selvagem não é estanque.  Levando em consideração que a fase feminina traz a 

imitação dos valores e padrões vigente e a fase fêmea tenciona sobre a auto descoberta da 

mulher e sua busca pela identidade própria, notamos que o romance traz essas concepções em 

sua materialidade. Ele contempla vozes que trazem a acepção da internalização da cultura 

patriarcalista, a exemplo temos a figura de Lídia, ex-noiva de Otávio e posteriormente sua 

amante, que expõem muito bem seu posicionamento em relação a sua condição. Em 

contraposição, vemos que Joana prefere a descoberta de si mesma, a busca para constituição 

de uma nova identidade feminina, mesmo ligada a Otávio.  

Acreditamos que o romance de Lispector não se refere a fases específicas e, por isso, 

mesmo que Perto do coração selvagem tenha sido alocado na fase feminista, damos um 

direcionamento que não se propõe a especificar um tipo de literatura feminina, o que não nos 

impede de trazer a questão da ideologia patriarcal para articular sobre o processo identitário 

de Joana 

Esmiuçaremos a seguir a trajetória de busca da protagonista Joana e como o 

masculino, representado principalmente pela figura de Otávio, auxilia no desenvolvimento da 

percepção de si que a protagonista tem. Tratamos esses pontos junto aos conceitos que vem 

sendo discutidos nesse estudo: a teorização sobre o herói problemático, alguns conceitos da 

crítica feminista e, agora, também com as contribuições da teoria bakhtiniana. Tais 

apontamentos também serão vistos posteriormente no segundo romance acolhido como 

corpus: Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres.  

 

 

2.1 Uma trajetória sem fim 

 

 Perto do coração selvagem foi o pontapé para uma longa tiragem de personagens 

femininas romanescas de Clarice Lispector que trouxeram questionamentos e ações em 

relação à busca de si mesmas. Nas narrativas romanescas dessa autora, como pontuamos, 

dentro das trajetórias das protagonistas, há quase sempre conflitos entre pessoas da mesma 

família, namorados, amigos e companheiros de trabalho. Não ficando à parte, haja vista que 
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foi o precursor das narrativas de Lispector, Perto do coração selvagem conta um itinerário em 

que também os outros personagens têm relacionamentos conflitantes com a protagonista ─ o 

pai, os tios, o professor, Otávio, Lídia (amante de Otávio), a corretora de imóveis intitulada A 

mulher da voz, o amante. 

O próprio narrador heterodiegético traz, via consciência da protagonista, os momentos 

mais culminantes da vida de Joana: ―O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a 

casa da tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se misteriosa, o 

internato... o casamento com Otávio...‖ (LISPECTOR, 1998, p.23). É por meio desses 

acontecimentos que identificamos o que a protagonista almeja como sentido de completude de 

sua vida nos espaços que circula.  

O romance Perto do coração selvagem está composto por duas partes: a primeira é 

dividida em nove capítulos e a segunda em dez capítulos. Nas duas partes, o romance oscila 

entre episódios, cujo enredo se desenrola em ações cotidianas ao narrarem a vida de Joana 

menina e Joana adulta, e trechos de profunda introspecção no qual prevalece o fluxo de 

consciência.  Há na primeira parte uma ênfase na rotina de Joana quando menina junto a seu 

pai, posteriormente com os tios e depois no internato. Já a segunda parte, detalha com mais 

intensidade a vida adulta de Joana, quando ela está envolvida em uma relação caótica com seu 

marido Otávio.  

 É no itinerário de dúvidas e de momentos solitários que Joana desde pequenina tem 

como algo intrínseco a si mesma ações e pensamentos destoantes em relação às outras 

crianças. Todos os que rodeiam Joana ficam surpresos com a capacidade de pensar e de agir 

da pequena.  A invenção de novas palavras, perguntas profundas, aspereza, olhar direto, 

respostas firmes, hiperatividade, contravenção, ou seja, há em Joana muitas características que 

a colocam em oposição às doces crianças de sua escola e até mesmo dos adultos mais 

maduros, como sua professora do primário. Logo após a leitura de um conto de fadas a 

menina Joana faz a seguinte pergunta à docente:  

 

O que é que se consegue quando se fica feliz? - sua voz era uma seta clara e 

fina.  (...)   - Queria saber: depois que se é feliz o que acontece? O que vem 

depois? - repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava-a surpresa.- 

Que idéia!  Acho que não sei o que você quer dizer, que idéia!  Faça a 

mesma pergunta com outras palavras...- Ser feliz é para se conseguir o quê? 

(LISPECTOR, 1998, p. 29).  

 

 

Com a surpresa da professora percebemos o quanto a ousadia e a capacidade de 

indagação de Joana fogem do imaginário comum para uma criança. A menina não se 
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compatibiliza com o conteúdo ordenado sobre a felicidade que o discurso dos contos de fadas 

insere na imaginação infantil. Ela vai além da construção semântica do que seria tanto a 

felicidade como do que viria após ela. Por isso, a provocação de sua pergunta além de 

desnortear a professora, que seguia atividades denominadas por uma esquematização formal 

que sua profissão estaria assujeitada
9
, também introduz a protagonista como ser diferente, à 

parte não só da capacidade de pensar do universo infantil, como também do universo adulto.  

O distanciamento da forma de pensar e agir da menina, em relação aos outros, é ainda 

mais visível quando a professora sugere uma atividade pedagógica para tentar reverter a 

desestabilização que a acometera. Ela aconselha a menininha escrever a pergunta que fizera 

em um papel e ler depois de crescida, pois talvez, sendo adulta, poderia conseguir descobrir o 

que viria a uma pessoa depois que ela conseguisse ser feliz. Ora, a menina contrafeita com o 

viés lúdico que a sugestão da professora entrevia, nega-se à visão desta, que pelo 

procedimento metodológico presumia o divertimento da criança. A protagonista é bem 

categórica em sua opinião: ―Não gosto de me divertir - disse Joana com orgulho.‖ 

(LISPECTOR, 1998, p.30). Entendemos que para aquela professora uma criança que não 

gosta de se divertir seria estranha, desviada do normal, cética, acre e ainda lhe causava certo 

medo e receio.  

Para Lukács (2000) uma das reais características do herói problemático é o seu 

afastamento em relação às convenções pertencentes ao espaço social que o herói vive. Dentro 

do romance em pauta, vemos que o mundo onde vive a protagonista é um mundo heterogêneo 

em que cada ser está buscando uma integridade sozinho. As cenas que são tecidas na narrativa 

expõem bem como as personagens vão seguindo suas ―aventuras‖ e seus caminhos numa 

permanente preocupação consigo mesmo. Contudo, como nosso campo de visão se restringe à 

protagonista que denominamos como uma heroína problemática, observamos como seus 

comportamentos e seus pensamentos são distintos dos outros personagens e como a 

protagonista entra em choque com sua realidade social.  

A narrativa traz muitos momentos introspectivos da protagonista quando criança e 

também quando adulta. Esses olhares para si que Joana tem, remetem à busca de um elo 

harmônico entre sua interioridade e entre sua exterioridade ─ as relações que mantem nos 

espaços que transita no romance. Em algumas cenas de sua infância, dentro do processo de 

questionamento e busca, a protagonista se imagina como um herói, como uma professora e 

                                                           
9
 Esse assujeitamento estaria na concepção de um ensino behaviorista, ou seja, numa forma tradicional de 

condução do ensino aprendizagem, calcado principalmente na reprodução e/ou indução de respostas 

correspondentes ao ―pensar certo‖ do professor. 
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como uma rainha, ou seja, a protagonista desde menina procura ter a liberdade de ser quem 

ela quiser nos espaços que vive. Ao nos apoiarmos nas perspectivas do romance moderno, 

sabemos que o indivíduo no romance tem esse caráter autocontemplativo, de imaginar-se nos 

mais diversos espaços da sociedade almejando conseguir apreender um sentido para sua vida. 

Lukács (2000, p. 55) afirma que esse herói ―tem por intenção a totalidade‖.  Por isso, tantas 

dúvidas, tantos questionamentos, pois aspira uma integridade que ele sabe que não é possível 

em termos ideais e totalizantes. As palavras do professor de Joana, que representa na infância 

seu mentor existencial, completam bem sobre a totalidade almejada pelo herói. De acordo 

com ele, ―A vida humana é mais complexa: resume-se na busca do prazer, no seu temor, e 

sobretudo na insatisfação dos intervalos‖. (LISPECTOR, 1998, p. 52). Nesse sentido, 

compreendemos como a necessidade de procura, de satisfação e de harmonia são intrínsecas à 

alma de quem se permite ir além do que lhe é apresentado como realidade.    

Nesses termos, Joana, em sua infância, se debate dentro do mundo essencialista que 

define como ela deve se comportar e pensar. Todavia, a protagonista se mostra como 

portadora de uma alta capacidade de percepção ao questionar a centralidade das palavras na 

linguagem cotidiana. É nas conversas com o professor que Joana transborda novas acepções 

para a linguagem que a liga ao mundo. Na relação com ele, ela confessa mais pacientemente 

sobre sua espontaneidade no pensar, tendo em vista que ele é o mais próximo da protagonista 

em sua infância. Existe um momento na narrativa em que ela, inicialmente, discute a 

definição de bom e mau com o diligente professor, mas vemos que o diálogo toma outro 

prumo quando as explicações da protagonista se reverbera na importância de viver ou morrer:  

 

Bom é viver... ─ balbuciou ela. ─ Mau é ...É? Mau é não viver... Morrer?─ 

indagou ele. Não, não... ─ gemeu ela. ─ O quê, então?  Diga. ─ Mau é não 

viver, só isso.  Morrer já é outra coisa.  Morrer é diferente do bom e do mau. 

─ Sim, disse ele sem entender (LISPECTOR, 1998, p. 53).   

 

 

A ampliação que a protagonista dá a construção semântica das palavras que conhece 

acaba não apenas provocando estranheza nos interlocutores, mas também evidencia um 

processo de compreensão que não deixa se assimilar, sem refletir, sobre o que se impõe como 

certo ou errado. Joana sempre está situada fora dos padrões de comportamento, pensamentos, 

ações e desejos que o mundo social dominante presumi. Em sua incursão por diferentes 

espaços a protagonista é identificada como ―víbora‖, símbolo do mal e do demônio. Essas 

características são dadas pela tia e posteriormente por seu marido Otávio em situações 

diferentes.  Quando criança a protagonista é vista como mal criada, desobediente e estranha, 
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e, quando adulta, ela vista pelo marido como mulher vil, infame e desconfortável. O adjetivo 

víbora é direcionado a protagonista por suas condutas e pensamentos quando menina e 

quando mulher.  

É no convívio com os tios que enxergamos o conflito que se estabelece entre as ações 

da menina e o pensamento estratificado do mundo adulto. Quando a tia passeia junto com a 

protagonista por uma loja, esta furta um livro da prateleira. A tia, em choque pela ação da 

menina, logo a repreende e alega que sua ação é incorreta, pois ela fere princípios morais e 

religiosos que direcionam o ser humano a se comportar. Desse modo, por cometer ―Logo esse 

pecado, um dos que mais ofendem a Deus [...]‖ (LISPECTOR, 1998, p. 50-51), a protagonista 

se mostra aos olhos dos tios, como um ser que precisa de educação, de disciplina, de regras. 

Nessa visão, a saída que os tios tem para disciplinarização do comportamento da menina 

Joana é colocá-la num internato: ―o pai, negligente como era, não se incomodaria de mandar 

Joana até mesmo para um reformatório...‖ (LISPECTOR, 1998, p.51). Como se percebe, as 

ações de Joana menina revelam características do conceito de herói problemático elaborado 

por Georg Lukács. Mais especificamente podemos considerar que as ações de Joana se 

assemelham a um tipo particular de herói problemático teorizado por Lukács, o herói do 

romantismo da desilusão.  

De acordo com o teórico, esse herói tem a alma mais ―ampla que o mundo exterior‖ 

(LUKÁCS, 2000, p.99) e também é embebido por um considerável teor lírico em seus 

pensamentos. Ao associarmos essa observação à protagonista Joana, vemos que ela não 

encontra seu espaço no mundo exterior, pois suas convicções, maneiras de se comportar e 

suas aspirações são consideradas errôneas, incoerentes ou impossíveis, além de todo seu 

pendor para emissão de uma linguagem lírica nos monólogos e também nos diálogos com as 

outras personagens.
10

 

Em sua infância, a protagonista, ao receber qualificações como ―víbora‖, ―bicho 

estranho‖, ―demônio‖ (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 50-51) aprofunda sua caracterização como 

pertencente ao rol de herói problemático. Ela possui o caráter demoníaco do qual nos fala 

Lukács, caráter esse intrínseco à conduta do herói problemático. Nas palavras do estudioso 

húngaro:  

 

                                                           
10

Ressaltamos que ao trazermos características da tipologia do herói romanesco de Lukács não almejamos fixar 

as personagens em qualificações específicas, pois as protagonistas dos livros elegidos como corpus não têm 

características estanques nos termos que o teórico propõem em cada tipo de herói. 
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O abandono do mundo por Deus revela-se na inadequação entre alma e obra, 

entre interioridade e aventura, na ausência de correspondência transcendental 

para os esforços humanos (LUKÁCS, 2000, p.99). 
 

 

Em outros termos a noção de demonismo presume a ideia do desejo do homem, que é 

falho, de realizar seu ideal, num mundo arruinado em que não há espaço para a intervenção 

divina. É o que vemos na trajetória de Joana, desde criança existe discrepâncias entre a 

interioridade da protagonista e sua exterioridade. Há tentativas de ajustes da protagonista aos 

espaços que o mundo lhe oferece, como por exemplo, quando ela faz promessas de que não 

irá contradizer as condutas centralizantes do mundo adulto, e, na maturidade, quando se 

compromete em um casamento com Otávio. Contudo, ela tem percepção das fragilidades de 

suas adaptações, pois sabe que elas não se sustentam em virtude de não conseguir um 

equilíbrio dentro de suas relações. Seria Joana ―sem amigos, e sem Deus‖ (LISPECTOR, 

1998, p. 51), ou seja, aquele herói que por não conseguir um elo harmônico e perfeito entre 

interior e exterior presentifica a solidão.  

Percebemos que, no percurso da protagonista, Joana é desamparada por todos os que a 

circundam. A mãe que morre não se sabe como; o pai que era negligente com sua criação e 

que logo falece; os tios que a encaminham para um internato; o professor que não mais a 

impressiona como outrora na infância; e o marido Otávio e o amante que a deixam. Esse 

desamparo, contudo, acontece não apenas pela ruptura de contato físico com o outro, mas 

também se torna presente constantemente mesmo quando Joana está rodeada por essas 

pessoas.  

Isso é possível, pois, se levarmos em consideração que o estado solidão se refere ao 

fato de ―não criar vínculos com o outro, não se aproximando do que o outro representa‖ 

(MANGUEIRA, 2012, p.76), vemos que a protagonista não se envolvia com intimidade com 

as outras pessoas de seu convívio. Na meninice, ela se apresenta incompatível ao que outras 

crianças representam, pois não se impressionava com as brincadeiras infantis e nem com as 

estórias de contos de fadas que fazem parte do contexto infantil, por isso, não criava vínculos 

com essas crianças. Na fase adulta, a convivência com seu marido não traz prazer algum a 

Joana, nem como mulher nem como ser humano, ou seja, há uma falha entre a ligação da 

protagonista feminina e o personagem masculino devido às imposições representativas em 

relação ao perfil de mulher direcionadas pelo patriarcado. Dessa forma, mesmo ligada a ele 

pelo vínculo conjugal, ela não consegue se aproximar do que Otávio representa como homem 
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na sociedade. A protagonista tem a percepção que a relação com o marido aparenta apenas 

seguir o decoro que a moldura do casamento impõe às pequenas famílias burguesas.  

Desse modo, a solidão da protagonista se dá principalmente pela disfunção entre seu 

interior, que entendemos como seus anseios, e seu exterior, que compreendemos como os 

outros personagens dentro do campo social no qual estão situados todos no romance. Nessa 

perspectiva, a afirmativa de Gotlib (2013, p. 214) é bem contundente, quando esta diz que: 

―Joana está fadada a viver só porque não aceita os limites, embora saiba que não pode superá-

los. [...]‖. Assim, mesmo que a protagonista tenha consciência dos limites do seu espaço e que 

não pode ultrapassá-los de uma maneira ordeira e aceitável, ela permanece nesse estado de 

solidão e de busca.  

As incursões de Joana ganham mais contorno em sua fase adulta, quando esta, depois 

de ter passado os dramas da infância e adolescência, encontra-se numa relação amorosa com 

Otávio, um advogado que não defende causa judiciais, mas que trabalha na Revista de Direito. 

Dentro desse relacionamento, a protagonista se vê constantemente refletindo e se 

questionando sobre sua vida e seu ser. No capítulo intitulado o ―Dia de Joana‖, capítulo curto 

e introspectivo, temos acesso aos pensamentos e sensações da protagonista quando ela fica 

sozinha em casa depois que o marido sai. Esse capítulo torna-se interessante, pois enxergamos 

o desconforto que a protagonista sente ao tentar definir sua identidade.    

 

Quem sou eu? (grifo nosso) Bem, isso já é demais. [...] É curioso como não 

sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo 

tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar não só não 

exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu 

digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto mas o que eu 

digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos 

lábios – na língua principalmente -, na superfície dos braços e também 

correndo dentro, bem dentro do meu corpo, mas onde, onde mesmo, não sei. 

(LISPECTOR, 1998, p. 21).  

 

 

Enclausurada no espaço de seu lar, identificamos como a protagonista estende seu 

momento introspectivo quando o marido sai de casa. De acordo com a descrição do narrador 

no início do capítulo apresentado, a protagonista se ―transformava, concentrava-se em si 

mesma‖ na ausência do marido, ou seja, sem a presença masculina Joana devaneia na 

tentativa de definir a sua existência no mundo que vive. Dessa forma, embora a protagonista 

esteja situada em um espaço social que limita sua ação, tendo em vista que o lar é o único 

lugar que ela, sendo mulher, podia ocupar, não sente-se confortável em estar situada nessa 

posição feminina. O narrador nos deixa claro como ela se reconhece no espaço privado de sua 
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casa: ―Por que uma casa encerada e limpa deixava-a perdida como num mosteiro, desolada, 

vagando pelos corredores?‖ (LISPECTOR, 1998, p. 32). Nesse sentido, compreendemos que 

Joana, desconfortável com a situação que os arranjos sociais e culturais lhe proporcionam, 

almeja na sua trajetória de vida, encontrar outro significado para sua identidade como ser 

feminino dentro da sociedade brasileira da década de 1940. 

A biógrafa e estudiosa da vida e obra de Lispector, Nádia Gotlib (2013, p.192), alude a 

possibilidade de uma busca de identidade feminina ao afirmar que Joana é uma ―personagem 

estranha, enfocada sempre a partir de uma procura de verdade interior, ou seja, de uma 

identidade de mulher e de ser na sua complexidade [...]‖. Essa identidade, toma forma para a 

protagonista mediante a suas próprias anunciações verbais e suas atuações dentro das relações 

que cria com as outras personagens masculinas e femininas da narrativa, pois como a 

protagonista esclarece no trecho citado: ―o que me faz agir não é o que eu sinto mas o que eu 

digo‖ (LISPECTOR, 1998, p. 21), ou seja, a construção de seu discurso é impulso para a 

percepção de sua identidade feminina.  

Em relação à identidade, Mezan (1986, p. 21) diz que ela não é algo que cada um 

possui ao nascer; ela é construída ao longo do trajeto da vida pessoal.  Ainda de acordo com 

ele a identidade situa-se no ponto de cruzamento entre algo que vem de nós, o nosso 

equipamento psíquico, e algo que vem de fora, ou seja, a realidade externa.  Ele introduz que 

a palavra identidade tem duas significações: ser idêntico a alguma coisa ou um conjunto de 

sinais que permite aos outros dizerem quem nós somos. (Cf. MEZAN, 1986, p. 21). O autor 

centra suas especulações numa perspectiva psicanalítica do termo identidade, ou seja, ele vai 

remeter principalmente à questão da identidade no plano do inconsciente teorizado por Freud 

na construção do Eu. Contudo, sua afirmação traz também a questão do plano social no qual o 

sujeito sempre está inserido.  

Em uma direção comum, mas centrando-se com mais ênfase ao lado social, Woosward 

(2012, p. 09) diz que para a formulação da identidade, seja ela de qualquer natureza, algo fora 

dela precisa existir, ou seja, ela depende do entorno que a singulariza. Nesses termos, 

sabemos que no mundo em que vivemos somos identificados por sermos homens, mulheres, 

negros, brancos, índios, homossexuais, heterossexuais, ou seja, a construção de grupos nos 

quais nos situamos se diferem um dos outros pela diferença. No bojo dessa diferença está o 

princípio da alteridade, isto é, eu sou eu por não ser o outro. Entretanto, marcar a identidade 

apenas pela diferença excludente não é algo que totaliza a construção de uma identidade. Há 

de se considerar também que o conjunto de atribuição sobre algum objeto (uma identidade 

feminina e/ou masculina, por exemplo) pode ser flexionado, isto é, as caracterizações de 
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ambos os polos podem se configurar não necessariamente como opostos, pois diferente não 

significa apenas oposto. Em outras palavras, dentro do polo masculino ou feminino pode 

haver várias características que não se restringem a um tipo de feminino ou masculino 

específico.   

Por meio dessas perspectivas, entendemos que a identidade é um termo difícil de ser 

conceituado, tendo em vista que sua construção depende do campo social (valores, 

hierarquias, posições e etc) e do campo psicanalítico (a identificação inconsciente).  Essas 

duas perspectivas estão imbricadas uma a outra e auxiliam para se ter uma maior 

compreensão da construção identitária de qualquer ser humano. Todavia, em um trabalho 

analítico, o observador normalmente irá se restringir com mais intensidade sempre a uma 

dessas perspectivas, sem excluir a outra obviamente.  

Assim sendo, compreendemos que a construção identitária feminina das protagonistas 

Joana e Loreley é construída mediante suas relações sociais com os outros personagens. Esses 

personagens são, com mais precisão, os personagens masculinos que trazem uma 

representação da ideologia dominante. Nesse sentido, marcamos a identidade pelo critério da 

relação eu-outro que presume a questão do confronto, do embate, da diferença, na qual 

destacamos os discursos circundantes que são vistos na sociedade que o romance prescreve. 

Tal perspectiva está bem direcionada quando nos portamos ao que fala Bakhtin sobre o 

processo de configuração do indivíduo:  

 

O indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência, enquanto 

autor dos seus pensamentos e, enquanto personalidade responsável por seus 

pensamentos e por seus desejos, apresenta-se como um fenômeno puramente 

sócio-ideológico (BAKTHIN, 2012, p. 59).  

 

 

Percebemos, desse modo, que a compreensão que o sujeito tem de si não está 

estancada estritamente ao seu psiquismo individual, mas também ao seu campo social. Na 

citação acima, Bakhtin quer dizer que existem vários discursos no meio social que vivemos. 

Ele ainda afirma que nossos discursos não apenas emergem de discursos de outros, mas que 

também é a esses discursos com o qual discutimos, respondemos, discordamos ou 

concordamos. Em Marxismo e filosofia da linguagem (2012) há um trecho em que o teórico 

traz seu estudo sobre o conteúdo do psiquismo individual e a construção da ideologia. De 

acordo com o pensador russo o psiquismo individual ―é, por natureza, tão social quanto a 

ideologia o é.‖ (BAKTHIN, 2012, p.59). Ao relacionarmos, desse modo, o que o pensador diz 

sobre o fator psíquico à recorrência de um psicologismo incessante existente nas trajetórias 
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das protagonistas de Lispector, percebemos que mesmo quando as protagonistas estão em 

constante e demasiado introspectivo psicológico, sua consciência está sendo mediada por uma 

relação dinâmica com sua situação social. O próprio Bakhtin analisa em Problemas da 

Poética de Dostoiévski(1981) como as consciências dos personagens, que aparecem por seu 

monólogos, estão direcionadas pelo caráter responsivo que o campo social (os outros) vai 

exigir das personagens.  

Como para o autor todo ―signo é ideológico‖, ou seja, todo signo reflete e refrata 

visões de mundo, ele vai dizer que ―A introspecção constitui um ato de compreensão e, por 

isso, efetua-se, inevitavelmente, com certa tendência ideológica.‖ (BAKHTIN, 2012, p. 62). 

Nesses termos, para o teórico, o psiquismo e o campo social estão em constante interação 

dialética, ou seja, não há como ter uma clareza específica e totalmente concreta das distâncias 

entre ambos.  Todavia, o pensador se atem com mais propriedade ao fenômeno sócio-

ideológico, pois acredita que a introspecção e a atividade mental necessitam sempre de uma 

situação social, que por sua vez se reverbera na elaboração da ideologia. 

Nesse sentido, para entender a construção identitária das protagonistas também 

observamos suas introspecções. Em outras palavras, entendemos que seus diálogos interiores 

não estão dissociados do fator social ao qual suas vidas são vinculadas. Há, nesse caso, uma 

produção de sentido entre o que elas pensam sobre si mesmas e como são suas relações com 

os outros personagens que circundam suas vidas. Depreendemos que nesses embates são 

reveladas construções ideológicas diferentes em cada personagem e tais composições nos 

fazem enxergar que a identidade feminina das personagens de Clarice Lispector é construída 

no processo da interação.  

Detectamos a configuração social que é suscitada nos romances Perto do coração 

selvagem e Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, não apenas pelo espaço físico por 

onde as personagens percorrem, pois este é muito pouco apresentado nos romances de 

Lispector, tendo em vista que são os meandros introspectivos que estão mais dispostos na 

narrativas. Mas, notamos também, a atmosfera social pelas ações e pensamentos das 

personagens nas narrativas, o que contribui para observar que valores estão ali inseridos. A 

década em que o livro foi publicado também nos auxilia a compreender quais visões são 

predominantes nas sociedades que são suscitadas nos romances aludidos 

Em relação a Perto do coração selvagem, diante de alguns indícios que já foram um 

pouco discutidos, percebemos que há uma cosmovisão que se observa nas ações e 

pensamentos dos tios da menina, do seu pai, dos seus professores e de Lídia e Otávio. Essa 

cosmovisão traz a apreensão de uma realidade social, de costumes, de crenças, de 
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comportamentos e de verdades que são consideradas como basilares para a constituição do ser 

humano. Nesse sentido, identificamos que as personagens citadas trazem à luz de seus 

comentários e atitudes uma realidade social que está estancada em perfis determinados e 

imutáveis: uma criança inocente, uma mulher dedicada ao lar, o decoro das relações 

interpessoais, o estanque semântico dos signos linguísticos, o perfil de família burguesa entre 

outros esboços comuns.  

A protagonista, diante desses perfis, age de uma forma que os desestabiliza e os 

enfraquece, ou seja, em sua incursão na narrativa, apesar de viver uma vida que anuncia um 

perfil de mulher submissa, critica as identidades cristalizadas que circulam na sociedade 

brasileira na época perceptível no romance. Após seu casamento com Otávio ela se limita a 

certo conforto, como bem menciona o narrador: ―Aos poucos habituou-se ao novo estado [...]‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 99). Ela tenta adaptar-se à maneira como a camada social dominante 

deduz que as relações entre homens e mulheres devem acontecer na sociedade brasileira da 

década de 40. Todavia, no mesmo parágrafo em que o narrador por via do discurso indireto 

demonstra o sentimento de Joana resignada, encontramos indícios de seu desconforto com a 

nova vida: ―Bem longe renascia a inquietação‖ (LISPECTOR, 1998, p. 99), isto é, a 

inquietação que sempre teve retoma após o matrimônio. No matrimônio a protagonista vai 

constatar que o casamento não supre suas necessidades. Ela sempre se sente em falta:  

Nunca terei pois uma diretriz, pensava meses depois de casada. (grifo 

nosso) Resvalo de uma verdade a outra, sempre esquecida da primeira, 

sempre insatisfeita. Sua vida era formada de pequenas vidas completas, de 

círculos inteiros, fechados, que se isolavam uns dos outros. [...] Continuo 

sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, jogando-os de 

lado, murchos, cheios de passado. Por que tão independentes, porque não 

se funde num só bloco, servindo-me de lastro? (grifo nosso) 

(LISPECTOR, 1998, p.101).  

 

 

Desse modo, pelo trecho citado, percebemos que o pensamento da personagem 

anuncia uma perspectiva de vida conjugal que era comum em seu meio social, ou seja, aquela 

em que o casamento seria o ápice da felicidade de uma mulher. Rougemont (2004, p. 375) 

reflete melhor sobre o matrimônio, afirmando que: ―O casamento tem realmente por base uma 

ideia individual da felicidade, ideia que se supõe, na melhor das hipóteses, comum aos dois 

cônjuges [...]‖. No entanto, essa ideia de felicidade é derrubada, no campo de visão da 

protagonista, quando ela pensa que nunca terá um caminho bem traçado, ou seja, o casamento 

que seria a formalidade induzida socialmente como meio para o destino feliz de uma mulher 

não alcançou a heroína problemática de Lispector com louvor no sentido que é discutido pela 

a vertente centralizante de convenções culturais e religiosas.  
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Aliás, ao mesmo tempo em que a protagonista mostra sua insatisfação com a vida de 

casada ela também se mostra infeliz com o seu caráter reflexivo que sempre está 

―inaugurando-se‖, criando novas formas de pensar, de sentir e de agir.  Ao perguntar-se 

porque quase tudo nela parecia tão independente, revela porque não poderia se encaixar na 

ordem que o casamento, que as relações interpessoais e as formas de pensamento estão 

construídas na sociedade em que ela apresenta-se introduzida. Destacamos, nesse sentido, que 

a heroína problemática sentia-se desconfortável por não se ajustar ao que convencionalmente 

era imposto a ela. 

Distante de uma visão de felicidade duradoura e de um amor romântico eterno, a 

protagonista, pouco tempo depois do matrimônio, acaba por questionar sua união com Otávio. 

Ela demonstra sua incompatibilidade com a vida de casada e com os sentimentos afetivos que 

possivelmente ela teria que demonstrar na ausência ou na presença do marido. Vemos sua 

falta de ligação pessoal e amorosa com o marido na seguinte passagem quando a protagonista 

não anseia pelo comparecimento do marido em sua vida: ―Durante os dias que se seguiram 

não o viu nem procurou vê-lo. Evitava-o mesmo como se sua presença fosse dispensável.‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 97). Torna-se claro que a protagonista, quando adulta, também não se 

satisfaz com sua vida, pois seus desejos não encontram base sólida para serem realizados e 

por isso a protagonista está sempre a buscar algo:  

Deseja ainda mais: renascer sempre, cortar tudo o que aprendera, o que vira, 

e inaugurar-se num terreno novo onde todo pequeno ato tivesse um 

significado, onde o ar fosse respirado como da primeira vez. Tinha a 

sensação de que a vida corria espessa e vagarosa dentro dela, borbulhando 

como um quente lençol de lavas (LISPECTOR, 1998, p. 80). 

 

 

Os verbos ―desejar‖, ―renascer‖, ―cortar‖ e ―inaugurar-se‖ põem em destaque a 

emergência que a protagonista tinha de estar sempre a modificar-se, de ser diferente do que a 

visão dos outros lhes mostrava. De acordo com Schwarz (1981, p.54): ―As outras 

personagens, [...] têm de Joana uma visão puramente exterior, behaviorista.‖, ou seja, 

observam apenas seu comportamento, pois esses personagens não têm acesso a ―seus 

monólogos interiores‖ como o leitor tem (Cf. Schwartz, 1981, p.56).  Dessa maneira, sem o 

acesso aos meandros da mente de Joana, os outros personagens acabam por deduzir sua 

personalidade apenas por suas visões. Assim, por não ser compreendida, a personagem sentia 

tantas angústias e insatisfações no seu itinerário de vida.  

Esses descontentamentos, no entanto, não se alongam segundo um princípio de ordem 

necessária na sequência dos capítulos do romance; mas sim ―por acúmulo e insistências‖ 
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(SCHWARZ, 1981, p. 54), ou seja, as alternâncias temporais e as digressões se tornam 

reveladoras de vários momentos de dissabores e desprazeres na vida da protagonista. Schwarz 

(1981, p.54) diz que ―é na diversidade exterior das experiências sucessivas que melhor 

reconhecemos a unidade essencial da experiência de Joana [...]‖. A sua experiência é 

conflitante, pois, se desvela com mais nitidez na segunda parte do livro quando a sua estória 

centra-se em relacionamentos amorosos caóticos e no surgimento de outras mulheres que 

perpassam sua vida (Lídia e a mulher da voz).  

Como Joana parece prever por seu desejo de ―renascer sempre‖, sua trajetória segue a 

infinitude de uma forma simbólica e expressiva. A viagem de navio, após o abandono do 

amante e a separação com Otávio, acentua o processo solitário da protagonista. A própria 

heroína confessa que a solidão está misturada a sua essência (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 179). 

Joana parte para um lugar longe da ―zona onde as coisas têm forma fixa e arestas, onde tudo 

tem um nome sólido e imutável‖ (LISPECTOR, 1998, p. 194), ou seja, a protagonista parte 

para a instabilidade das formas de ver a realidade e a si própria. Convencionalmente, a única 

saída que há para essas personagens problemáticas é o afastamento completo do mundo em 

que elas não conseguem adaptar-se, seja por uma viagem sem rumo e sem destino, o que nos 

coloca um final suspenso, seja a morte como escape da sua realidade como as protagonistas 

Macabéa e Virgínia.  

Diante de tudo, chegamos, resumidamente, ao que entendemos ser a trajetória solitária 

da protagonista Joana. Ao mostrarmos esse percurso, identificamos que a protagonista tem 

sempre uma ânsia por algo, algo que possa preencher o sentido de sua vida. Por sua incursão 

na narrativa, compreendemos, ao darmos ênfase em sua fase adulta, que Joana busca ter a 

liberdade de ser quem ela quiser dentro do espaço social que vive. Todavia, pelo caráter 

problemático que a protagonista se encontra em relação a sua exterioridade, a possibilidade de 

conseguir se situar dentro do espaço social tende a fracassar, pois ela não se identifica com as 

construções identitárias que circulam na sociedade. Ao visualizar essa incongruência de 

acordo com as relações que cria com os outros personagens, a protagonista toma consciência 

de que sua identidade feminina se difere das construções já existentes sobre o ser feminino em 

sua sociedade. No tópico a seguir, esclareceremos com mais profundidade como o masculino, 

que representa uma voz social da ideologia dominante, pode auxiliar na construção da 

identidade feminina da heroína problemática.  
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2.2 A inter-relação entre personagens femininas e masculinas  

 

 Os enredos conflituosos exercem uma supremacia no gênero romanesco moderno 

desde que ele ganhou um maior desenvolvimento nos séculos XIX e XX. Nesses séculos, o 

mundo sofreu copiosas transformações histórico-filosóficas que, segundo Lukács (2000), 

alcançaram a forma das narrativas trazendo dinâmicas distintas das observadas nas narrativas 

clássicas. O romance moderno não segue uma homogeneidade épica, mas percalços e 

distúrbios que distanciam o herói da sociedade em que ele está situado e o transforma em um 

ser problemático.  

Diferente do recorte que Lukács faz quando dá visibilidade a personagens masculinos 

para caracterizar o herói do romance moderno em sua teorização, consideramos que a 

incursão das personagens femininas expande ainda mais as problemáticas que se estendem 

nas narrativas. Esse fato torna-se evidente ao levarmos em consideração ―as ideologias de 

gênero construídas, ao longo do tempo, pela cultura‖ (ZOLIN, 2009, p. 218). Desse modo, o 

caráter problemático dos heróis teorizado por Lukács associado às ideologias de gênero que a 

cultura trouxe, nos faz compreender que as personagens femininas dos romances modernos 

herdam a relegação que, desde tempos remotos, é designado à mulher.  

Dentro desse âmbito, partimos do pressuposto que o gênero ―é uma categoria social 

imposta sobre um corpo sexuado‖ (BONNICI, 2007, p. 126), ou seja, o feminino e o 

masculino não estão estancados apenas na oposição rígida estrutural dos dois sexos 

biológicos, mas também na composição de atributos culturais, sociais e econômicos que os 

matizam em representações. Há, no entanto, a possibilidade de se perceber várias 

representações num mesmo contexto social em que a mulher ou o homem estão inseridos. 

Essa afirmativa se torna contundente ao observamos o alargamento que Lauretis (1994, p. 

217) dá ao conceito de gênero, denominando como o ―produto e o processo tanto da 

representação quanto da auto-representação‖. Ou seja, ao tratarmos de gênero, deve-se levar 

em consideração a maneira como os sujeitos (homem e mulher) são expostos na História e 

como eles próprios se veem. É no interior desse domínio que a identidade feminina de Joana e 

Loreley pode ser construída, tendo em vista que elas vão desenvolvendo ao longo de suas 

trajetórias, na relação com outros, formas de verem a si mesmas.  

Assim sendo, em relação a Perto do coração Selvagem, Sá (1979, p. 172) diz que a 

aventura de Joana é uma ―aventura de gnosis, de conhecimento‖, isto é, ela busca a novidade 

do ser, do agir, do pensar. A crítica ainda afirma que as percepções da protagonista são 

―tomadas de posições interiores ante os acontecimentos exteriores‖ (SÁ, 1979, p. 172). Ao 
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observamos o enredo da obra, percebemos que os acontecimentos exteriores à protagonista 

estão envolvidos pela participação ativa da representatividade do gênero masculino que é o 

centro da ideologia dominante patriarcal. No romance em destaque, a visão dessa ideologia é 

centrada com mais envolvimento quando Joana se casa com Otávio. Através da ligação com 

ele, a protagonista se relaciona com a mulher da voz e Lídia, personagens que, na visão da 

heroína, compartilham de traços em comum aparecendo como mulheres que imitam e 

internalizam valores e padrões da época evocada no romance.  

Dessa maneira, identificamos no romance em questão que as significações do 

masculino não se projetam apenas numa relação direta a quem é desse gênero, mas também 

vemos sua projeção na ligação que Joana estabelece com outras personagens femininas. 

Dentre suas relações com outras mulheres, damos destaque à ligação da protagonista com a 

personagem Lídia, pois o envolvimento das duas é mais estendido, haja vista que Lídia passa 

de ex-noiva de Otávio para amante dele. É segundo essas relações criadas com Otávio e 

outras mulheres que se torna visível a compreensão de que o masculino, interligado pela 

ideologia dominante, tenha participação na construção da identidade feminina de Joana.  

Atemo-nos a essas relações da protagonista com mais profundidade, em decorrência 

da perspectiva que é observada no olhar do narrador, o qual permite dar voz a homens e 

mulheres. Através de sua onisciência seletiva múltipla, ele traz a visão de Joana sobre sua 

realidade de forma subjetiva, e também, em alguns momentos da narrativa, expõe os 

pensamentos de outras personagens, mudando, desse modo, o foco narrativo do romance
11

.  

Nesse tipo de narrador, de acordo com Friedman (2002, 177): ―A aparência dos personagens, 

o que eles fazem e dizem, o cenário ─ todos os materiais da história, portanto ─ podem ser 

transmitidos ao leitor unicamente através da mente de alguém presente.‖  Nesse sentido, por 

esse caráter multisseletivo do narrador, evidenciam-se os discursos, tanto das personagens 

femininas, como das masculinas. Esse ponto de vista empregado no romance põe em conflito 

o masculino e feminino na tessitura do texto e nos traz reflexões de como se constituem os 

choques entre a protagonista e as outras personagens.  

As dinâmicas que se observam entre as personagens no respectivo romance estão 

correlacionadas ao contexto social em que elas estão inseridas. Sabemos que o momento 

                                                           
11

 De acordo com Schwarz (1981, p. 57) a mudança que o narrador faz ao mostrar também a visão interior de 

outras personagens ―é uma falha grave de perspectiva‖, pois a protagonista ―deixa de ter um plano narrativo 

especificamente seu‖. Tal perspectiva centralizada daria mais unicidade a protagonista, pois de acordo com 

Schwarz, ao mudar de perspectiva, as outras personagens tornam-se ―irremediavelmente semelhantes à figura 

principal [Joana]‖.  Acreditamos que a mudança de perspectiva não seja uma falha grave, tendo em vista que fica 

mais claro ao leitor os pensamentos interiores também dos personagens secundários, o que auxilia no 

delineamento desses personagens em relação a protagonista.  
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histórico-cultural que perpassa o romance é a década de 1940, possivelmente a cidade onde 

transcorre os fatos da narrativa é o Rio de Janeiro. Havia nessa época uma forte tendência 

sobre as formas de conduta da mulher na sociedade.  A conduta feminina difundida e 

aplaudida era a da mulher que se identificava com a maternidade, o casamento, a dedicação ao 

lar, ao marido e aos filhos. O espaço público estava quase todo destinado aos homens, que 

eram responsáveis pela parte financeira que o seu lar necessitava e também porque eram os 

que tinham mais oportunidades trabalhistas no Brasil da época. Apesar de no Rio de Janeiro já 

haver um processo de modernização no século XX, que foi ―intensificado pela emergência da 

República‖ (D´INCÃO, 2007, p.226), a relação de gênero ainda estava fortemente arraigada a 

certos comportamentos que provinham do sistema patriarcalista. No entanto, houve algumas 

mudanças na relação de gênero no correr desse século. De acordo com Bassanezi, na metade 

desse século:  

 

[...] Já estava fora de moda casar sem afeto, apenas pela vontade dos pais- 

então, a ênfase na educação para o autocontrole das moças tornou-se ainda 

mais uma preocupação social [...] as jovens deveriam aprender a controlar-se 

a si mesmas, distinguir o certo do errado de forma a conservar suas virtudes 

e a conter sua sexualidade em limites bem estreitos: dando-se ao respeito 

(1997, p. 610). 

 

 

 

 Nessa época, no Brasil, a mulher, em relação à do século XIX, tinha a liberdade de 

escolher seu par para o casamento pela relação afetiva que estabelecia com o pretendente. No 

século XIX, segundo a historiadora D´incão (1997, p. 229), mesmo que os romances lidos 

pelas mocinhas alentassem uniões ―por amor‖, o casamento entre a elite era usado como 

degrau de ascensão social ou uma forma de manutenção de status. No século XX, embora 

esse tipo de relação escoasse, a mulher ainda permanecia contaminada pela configuração 

patriarcal herdada desde a era escravocrata, em que o seu jugo era transferido do pai para o 

marido. Ela não estava isenta de ser denominada por aquilo que convencionalmente o ser 

feminino era destinado, como, por exemplo, conter a sexualidade e apresentar-se como 

mulher casta, ao preservar sua virgindade. 

Desta sorte, é significativo que, mesmo à medida que os séculos vêm e vão, o sistema 

patriarcal não perde totalmente suas forças, ele apenas se apresenta em níveis diferentes de 

acordo com determinada época. É o que acontece nos romances que acolhemos como corpus, 

pois ambos destacam de forma distinta o sistema patriarcal nas relações interpessoais das 

protagonistas, haja vista que os contextos em que essas relações são criadas também se 



77 
 

diferem. A estudiosa Osana Zolin (2009, p. 226) afirma que dentro dos limites do conceito de 

patriarcado: 

 

[...] o ser feminino é subordinado ao masculino ou tratado como um 

masculino menor, que, a despeito dos avanços democráticos, tem continuado 

a ser dominada, desde muito cedo, por um sistema rígido de papéis sexuais.  

 

 

Dentro do romance que damos realce, Perto do coração selvagem, vemos esse sistema 

patriarcal dominante se fazer presente nos relacionamentos da protagonista demonstrando o 

sistema rígido de papéis sociais e a subordinação do ser feminino ao masculino. Podemos 

destacar, por exemplo, quando Joana procura um imóvel para viver com o marido e depara-se 

com uma corretora viúva que criou um filho sozinha. Essa mulher, cujo nome não é 

apresentado, provoca certa curiosidade na protagonista, posto que a entonação de sua voz a 

despertava para desvendar os segredos daquela mulher que parecia ter vivido ―alguma coisa 

que Joana ainda não conhecera‖ (LISPECTOR. 1998, p. 73).  

―A mulher da voz e Joana‖ é um capítulo curto e aparentemente desconexo da rotina 

de reflexões da protagonista, todavia tal capítulo nos parece revelador ao demonstrar as 

nuanças que se podem compreender na relação de Joana com a desconhecida corretora. O 

encontro inesperado das duas mulheres é exposto por um narrador em terceira pessoa que 

media as falas e pensamentos de ambas as personagens. As descobertas que Joana consegue 

na conversa que tem com a corretora de imóveis decorrem, inicialmente, da entonação da voz 

desta, que, segundo o narrador, tem um ―tom baixo e curvo, sem vibrações [...]‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 75).  A entonação exposta por essa mulher faz a heroína de Lispector 

lembrar que desde tempos de solteira ouvia falar dessa voz, cuja emissão queria dizer: ―A voz 

de uma mulher jovem junto de seu homem‖ (LISPECTOR, 1998, p. 73). Essa voz tinha uma 

expressão aguda com notas iguais e claras que pareciam colocar longe da vida e dos dias 

quem a emitisse (Cf. LISPECTOR, 1998, p.73).   

A partir das características da entonação dessa voz, percebemos que sua significação 

não se restringe apenas à sonoridade natural emitida por aquela mulher, mas uma construção 

ideológica social que reflete posições e atitudes de determinado grupo. De acordo com 

Mikhail Bakhtin, fazemos parte de uma realidade (natural ou social) que está impregnada de 

signos ideológicos, até o corpo físico pode ser percebido como um símbolo revestido de 

conteúdo ideológico. (Cf. BAKTHIN, 2012, p. 31). Por essa visão do pensador, junto à 

explicação da protagonista, que caracteriza tal voz como uma representante da relação que 

convencionalmente se observa entre o homem e a mulher (relação de passividade), o 
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argumento em relação à entonação da mulher da voz torna-se esclarecido. Nesse sentido, o 

tom agudo com notas iguais e claras da corretora está impregnado por uma das vozes sociais 

que circulam na sua realidade histórica, social e cultural. Essa voz social está situada em uma 

forma de ver a relação de gênero.  

A projeção da voz social dominante patriarcalista, através da figura da mulher da voz, 

vai ficando mais nítida à medida que Joana a interroga sobre sua vida pessoal. O diálogo entre 

ambas esclarece o fato de que a corretora nunca se questionou sobre sua condição e maneira 

de viver. Embora tenha perdido o marido depois que engravidara, a corretora não procura 

vivenciar relacionamentos amorosos e de amizades com ninguém. Sua maior ocupação era 

―destilar seu canto sobre os aluguéis da zona‖ (LISPECTOR, 1998, p. 74) e ―tomar [uma] 

fresca na janela‖ (LISPECTOR, 1998, p.75). O fato de ser uma mulher que necessitaria 

trabalhar, posto que não tinha um marido para a assegurar financeiramente, acaba por 

demonstrar os motivos pelos quais ela não teria tempo para viver relacionamentos amorosos e 

nem manter relações de amizades com outras mulheres. 

Contudo, não era apenas a relação com o trabalho que parecia prender aquela mulher a 

um estado de repouso contínuo. Sua acomodação em permanecer desprovida de 

relacionamentos afetivos também pode estar relacionada ao fato de a corretora, na condição 

de viúva, buscar zelar pela imagem do falecido marido. Essa interpretação é sugerida 

mediante a entonação de sua voz, descrita pelo narrador, quando Joana pergunta se não é triste 

não ter um homem em casa. A mulher da voz mansamente responde: ―Ah, eu não acho triste 

não.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 75), contudo, embora a negativa seja evidente, percebe-se a 

tristeza incutida em seu sorriso ―sem cor‖ (LISPECTOR, 1998, p. 75). 

A ausência de sua nomeação também acresce a interpretação de que esse perfil 

feminino só toma visibilidade pela figura do marido, haja vista que ao observamos a 

materialidade narrativa do romance em foco, identificamos que a corretora passa, ao se casar, 

de mulher apagada, para ser vista como ―gente‖ (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 76) 

Possivelmente seria o nome do marido que a dignificaria e fazia aquela mulher tornar-se 

alguém. Assim, ainda que o marido tenha morrido, a mulher da voz não abandona a tutela 

ideológica que o cônjuge representava socialmente como homem e pai de família, visto que 

ela ―não procurou mais as pessoas‖ (LISPECTOR, 1998, p. 76). Dentro dessa perspectiva, 

podemos afirmar que a corretora, presa à significação da representação do marido, perdera a 

sua autonomia (mesmo que relativamente) anterior ao casamento, pois se sente fadada a 

permanecer como viúva. O peso de seu destino é ainda intensificado porque além de viúva é 

mãe, e, com isso, aumentam suas obrigações de mulher, pois teria que cuidar do filho sozinha.  
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Todavia, apesar de seu filho ter seguido sua vida e se casado, a viúva permanece sempre em 

frente à janela apenas se alimentando de sua resignação e contemplando o passar do tempo 

(Cf. LISPECTOR, 1998, p.76).   

Diante da figura dessa mulher, a protagonista chega à conclusão de que ―Ela não tinha 

história‖ (LISPECTOR, 1998, p. 75), tendo em vista que parecia ter se abstido de refletir e 

procurar novos horizontes. Pelo fluxo de consciência que compõem o capítulo em pauta, 

temos acesso ao que Joana descobrira sobre a mulher da voz: ―[...] ela nascera para o 

essencial, para viver ou morrer. E o intermediário era-lhe o sofrimento.‖ (LISPECTOR, 

1998, p. 77). A protagonista observa que o sofrimento fazia parte daquela mulher, pois ela 

pertencia a um rol específico que nascera apenas para seguir o prumo das convenções 

essencialistas, tão bem modeladas pela lógica da diferença de papeis sociais, atribuídos a 

homens e mulheres. As características enxergadas pela heroína na mulher da voz introduzem 

a assertiva de que o ser feminino é frágil, passivo e instintivo. O narrador identifica a mulher 

da voz como uma daquelas mulheres ―apenas fêmeas‖ (LISPECTOR, 1998, p. 24), ou seja, 

―mulheres apenas ligeiramente mães e esposas, tímidas fêmeas do homem [...]‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 141); aquelas que não buscam fugir do destino imposto ao ser 

feminino. A mulher da voz, embora não fizesse parte de todos os itens listados, carrega o peso 

dessa caracterização, ainda que subjetivamente. Essa identificação é também aplicada a outras 

mulheres que aparecem na narrativa e mostram seu pendor para o acolhimento do seu ser de 

mulher ―fêmea‖ ─ A tia; a filha da tia, Armanda, e, Lídia.  

Esta última personagem feminina sugere uma conotação interessante para o processo 

de autoconhecimento e constituição de si de Joana. A protagonista, ao observar as 

significações que Otávio representa para ela mesma e Lídia, percebe aos poucos como o seu 

ser feminino se diferencia dos demais de seu entorno. A convite de Lídia para ir visitá-la, 

Joana consegue enxergar a distância entre ela e a amante de seu marido comparando-a com a 

mulher da voz: ―De tarde pôde enfim observar Lídia e soube que estava tão longe dela como 

da mulher da voz.‖ (LISPECTOR, 1998, p.140). De acordo com Silva (2000, p.76), a 

identidade incialmente ―reflete a tendência de tomar aquilo que somos como sendo a norma 

pela qual descrevemos e avaliamos aquilo que não somos‖. A protagonista se distancia do que 

Lídia e a mulher da voz são pelo critério da diferença, ou seja, não sendo como elas, Joana 

anuncia que tem pensamentos e maneiras de se comportar que a excluem do grupo que Lídia e 

a mulher da voz estariam abrigadas.  

Podemos enxergar as diferenças e semelhanças entre Lídia e Joana pela ligação que 

estabelecem com Otávio no capítulo chamado ―Lídia‖. Há, na conversa entre elas duas, uma 
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disputa com objetivos distintos. Enquanto Lídia vê sua conversa com Joana como uma 

competição para alcançar como prêmio seu amado, Joana apenas tenta entender como ela e 

Lídia têm semelhanças como fêmeas (a maternidade, o corpo, os atributos femininos), mas se 

diferenciavam nas aspirações, nos comportamentos e formas de pensar enquanto mulheres 

situadas em uma sociedade.  

Abaixo podemos compreender como elas se diferenciavam na visão do casamento:  

 

─Você gostaria de estar casada – casada de verdade – com ele? – indagou 

Joana. Lídia olhara-a rapidamente, procurava saber se havia sarcasmo na 

pergunta: ─ Gostaria. ─ Por quê? ─ Surpreendeu-se Joana. Não vê que nada 

se ganha com isso? Tudo o que há no casamento você já tem (grifo 

nosso) ─ Lídia corou [...]─Aposto como você passou toda sua vida 

querendo casar (grifo nosso). Lídia teve um movimento de revolta: era 

tocada bem na ferida, friamente. ─ Sim. Toda mulher... ─ assentiu. ─ Isso 

vem contra mim. Pois eu não pensava em me casar. O mais engraçado é 

que ainda tenho a certeza de que não casei... [...] (grifo nosso) 

(LISPECTOR, 1998, p.148).  

 

 

 As duas mulheres anunciam opiniões sobre o casamento que em seu bojo procedem do 

que há séculos é disseminado no mundo ocidental. Na visão da protagonista, o casamento é 

constituído por um conjunto dual, isto é, composto por uma vida a compartilhar e uma 

descendência a obter (Cf. FOUCAULT, 1985, p.153). Lídia, mesmo não sendo casada 

institucionalmente, já vivia os componentes que, na visão de Joana, fazem parte desse 

vínculo. Para ela, o desejo de Lídia de se casar seria irrelevante, visto que nada mais se 

obtinha como objetivo no vínculo conjugal, a não ser a vida sexual e a maternidade. 

 Nesse caso, nos deparamos com uma visão negativa de quem vive um casamento que 

foi selado no campo institucional e religioso e outra visão de quem idealiza a vida conjugal 

atribuindo-a como opção histórica imposta ao ser feminino. A visão de Lídia está direcionada 

a ver o casamento como um dever que toda mulher tem de cumprir e como o único meio pelo 

qual o ser feminino atingiria sua plenitude. Lídia, desse modo, estaria ―Confirmando o mito 

de que os papéis de esposa, mãe e dona de casa sejam o destino das mulheres na sociedade 

patriarcal‖ (BONNICI, 2007, p. 198). A diferença que também podemos perceber entre as 

visões das duas mulheres está ligada ao fato de que Joana não alimentava expectativas pré-

nupciais quando solteira, enquanto Lídia tem o desejo obstinado de formar uma família com 

Otávio, o único que ―passara por sua vida‖ (LISPECTOR, 1998, p.129).  

A percepção da protagonista de não se sentir casada ─ embora tenha cumprido todo o 

ritual que a instituição do casamento necessita para acontecer (noivado/cerimônia) ─ tem 
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relação com o convívio diário que Joana pôde perceber junto ao marido. Sua relação com ele 

se revelou insuficiente, sem sentido e vazia de sentimento afetivo, ainda que desfrutassem de 

uma intimidade sexual.  Não há, na relação com Otávio, o vínculo de união em um ―só corpo‖ 

promulgado pelo fundo religioso que o casamento possui, mas uma aliança inconfortável e 

enfraquecida devido às agruras que a protagonista sentia por sua vida de casada. Na passagem 

abaixo, o narrador demonstra o pensamento de Joana quando ela está passeando com Otávio 

tempos depois de unidos matrimonialmente. Ele torna claro os motivos pelos quais existia um 

compromisso vazio entre o casal:  

 

Assim como o espaço rodeado por quatro paredes tem um valor específico, 

provocado não tanto pelo fato de ser um espaço mas pelo de estar rodeado 

por paredes. Otávio transformava-a em alguma coisa que não era ela mas ele 

mesmo e que Joana recebia por piedade de ambos, porque os dois eram 

incapazes de se libertar pelo amor, (grifo nosso) porque aceitava 

sucumbida o próprio medo de sofrer, sua capacidade de conduzir-se além da 

fronteira da revolta. E também: como ligar-se a um homem senão 

permitindo que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre 

seu corpo e sua alma suas quatro paredes? E havia um meio de ter as 

coisas sem que as coisas a possuíssem? (grifo nosso) (LISPECTOR, 1998, 

p. 31).   

 

 

Em primeiro lugar, nota-se que a metaforização das paredes abordadas inicialmente no 

trecho acima se configuram ao final da citação como as grades invisíveis que estão envolvidas 

vínculo conjugal. O narrador observa que uma mulher ao ligar-se a um homem, 

automaticamente, teria que permitir que ele a aprisionasse, pois este tem uma aprovação 

social e divina para impor autoridade ao corpo e a conduta feminina. Esse fato, por sua vez, 

impedia a liberdade de ambos os cônjuges se entregarem mutuamente pela perspectiva 

amorosa romântica, tendo em vista que a protagonista temia sofrer ainda mais em sua relação 

com seu companheiro se o vínculo entre os dois fosse intensificado por uma visão 

sentimentalista do amor. Fica entendido, através dessas interrogações, que Joana tinha 

consciência de que o sistema patriarcal de seu contexto histórico-social encarcerava a mulher 

não apenas no espaço doméstico, mas também tolhia seus movimentos e pensamentos em 

nome do cumprimento de uma ordem social. 

 O marido da protagonista mantém comportamentos e ações que o qualificam como 

perfil masculino disseminado pela ideologia patriarcalista, ou seja, que detém o poder em 

relação à mulher tanto na esfera privada como na pública. As características de Otávio, dentro 

desse âmbito, são alusivas até nos significados de seu nome. De acordo com os dicionários 

on-line, a origem do seu nome provem do latim Octavius, que é derivado de octavus e quer 
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dizer o oitavo. Esse nome foi originalmente um nome de uma família romana que teve como 

integrante mais famoso Caio César Otaviano Augusto, o primeiro imperador de Roma
12

. O 

nome Otávio, de acordo com os dicionários virtuais, ainda está relacionado as palavras: 

―adaptação‖, ―serenidade‖, ―equilíbrio‖ e ―responsabilidade‖. Além disso, os mesmos 

dicionários afirmam que nomes próprios que iniciam com a letra ―o‖ referem-se a uma pessoa 

que ―sente-se reinando quando está rodeado pela família‖
13

.  

 De acordo com essas significações, prenunciadas pela origem e pelo significado do 

nome Otávio, percebemos como elas se encaixam nas atuações e nas características do 

personagem de Lispector. Compreendemos que muitos dos posicionamentos de Otávio têm 

certo pendor para a procura do pensamento certo, do elo harmônico entre ele e o mundo e da 

sensação de ser alvo de olhares alheios. Podemos enxergar esses fatos com clareza na cena do 

ritual de preparação de Otávio para iniciar a redação de um artigo sobre a filosofia de 

Spinoza.  

 

Antes de começar a escrever, Otávio ordenava os papeis sobre a mesa 

minuciosamente, ajeitava a roupa em si mesmo. [...]Endireitou o busto, 

alisou o cabelo, ficou sério. Agora ia trabalhar. Como se todos assistissem e 

aprovassem com a cabeça, cerrando os olhos no assentimento: isso, isso 

mesmo, muito bem. Alguém real incomodava-o e sozinho ficava solto, 

nervoso. ‘Todos’ pois assistiam-no. (grifo nosso) Tossiu ligeiramente. 

Afastou o tinteiro com cuidado. Começou (LISPECTOR, 1998, p. 118-121).  

 
 

O ato de escrever para Otávio era o momento em que ele sentia que sua 

intelectualidade estava sendo posta à prova.  A diligência para preparação da redação para a 

Revista de Direito torna-se cômica em virtude de Otávio sentir-se observado por várias 

pessoas e triunfante na batalha para desvendar o conhecimento incutido na filosofia de 

Spinoza. É nesse momento que conseguimos observar que Otávio se vê como um imperador 

merecedor de todos os olhares e aplausos pelos seus feitos acadêmicos, posto que era ―um 

trabalhador intelectual‖ (LISPECTOR, 1998, p. 121). Atuante da área de Direito, Otávio tinha 

contato com conhecimentos sistematizados que lhe rendiam uma postura de homem 

inteligente, sagaz e poderoso.  

 A descrição do narrador deixa claro também como o personagem era obstinado pela 

ordem de seu espaço de trabalho. Ele primeiro se organiza fisicamente para depois 

sistematizar a condução de seu pensamento que não poderia se prender a nenhuma ―imagem 

                                                           
12

Disponível em http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/otavio/ 
13

 Disponível em http://www.significado.origem.nom.br/nomes/otavio.htm 

 

http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/otavio/
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ou reflexão obsedante‖ (LISPECTOR, 1998, p. 118).  Essa exigência na organização de seu 

espaço e no controle de seus pensamentos, quando estuda, se reverbera em seus 

relacionamentos com outras personagens, pois ―para viver cercava-se de permitidos e tabus, 

das fórmulas e das concessões‖ (LISPECTOR, 1998, p.118).  É nesse sentido que Otávio 

tenta caminhar em sua relação com Joana, posto que sem o direcionamento dessa ordem não 

saberia como se mover no espaço social que habita e nem nos vínculos que cria com as 

pessoas.  

Sua forma pragmática e esquadrinhadora é revelada desde os primeiros contatos que 

tem com Joana.  Nesses encontros: 

 

Otávio procurava [...] não perder nenhum de seus detalhes, dizendo-se: que 

não se cristalize em mim qualquer sentimento terno; preciso enxergá-la bem. 

[...] [Sua pretensão] era obrigá-la a revelar-se e assim destruir-se no seu 

poder (LISPECTOR, 1998, p. 91). 

 

 

Por esse trecho podemos percebe que o objetivo de Otávio era conhecer todos os 

pormenores da personalidade de Joana a fim de criar uma relação de dependência na 

protagonista. Ousamos destacar que Otávio pretende usar de atributos que culturalmente são 

destinados ao homem ─ o galanteio, intelectualidade, iniciativa e controle ─ para 

impressionar a protagonista.  Sendo um sujeito masculino, constituído por essa voz 

social/cultural, ele almeja envolver a protagonista tentando intimidá-la com seu olhar 

esquadrinhador para diminuir a mulher e exaltar sua supremacia. Todavia, ―como se 

adivinhasse seu exame, Joana se voltava para ele no momento preciso, sorridente, fria, pouco 

passiva. E tolamente ele agia, falava, confuso e apressado em obedecer-lhe.‖ (LISPECTOR, 

1998, p. 91).  A ambição de Otávio de desestabilizar a protagonista e assim poder atuar com 

seu poder masculino reverter-se. É a protagonista quem o desestabiliza em sua intimidade sem 

ter feito, como ele, maquinações. Percebe-se que a postura verticalizada de Otávio, observada 

inicialmente, se desmancha. Ele perde o manejo no discurso, a postura rígida e com isso o 

domínio sobre aquela situação em que poderia ter impressionado Joana.  

Mesmo depois de casados, Joana e Otávio corporificam as diferenças entre ambos em 

alguns momentos quando estão juntos.  Esses momentos refletem a presença significativa da 

voz patriarcalista que é impregnada na relação matrimonial. A protagonista tem a experiência 

de como essa voz social pode se apresentar nas atitudes e pensamentos da mulher. No capítulo 

―O casamento‖, o narrador traz algumas ações e pensamentos de Joana quando esta está na 
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presença de seu marido enquanto ele lê sobre Direito Público e faz anotações, possivelmente, 

para a redação de um artigo para a Revista de Direito na qual trabalha:  

 
E, de repente, talvez de inveja, sem nenhum pensamento, odiou-o com força 

bruta que suas mãos se fecharam sobre os braços da poltrona e seus dentes se 

cerraram. Palpitou durante alguns instantes, reanimada. Temendo que o 

marido sentisse seu olhar agudo, obrigasse-a a disfarçá-lo e assim 

diminuir a intensidade de seu sentimento. (grifo nosso) A culpa era dele, 

pensou firmemente, à espreita de nova onda de raiva. A culpa era dele, a 

culpa era dele. Sua presença, e mais que sua presença: saber que ele existia, 

deixavam-na sem liberdade (LISPECTOR, 1998, p. 108).   

 

 

 Notadamente é perceptível que, pelo fato de sentir-se presa a Otávio, a protagonista 

vê-se obrigada a disfarçar o sentimento de revolta que tem ao reparar o comportamento do 

marido, quando este faz trejeitos que se assemelha a um ―animal‖ (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 

108).  Esse trecho reforça a visão do sistema patriarcal na atribuição do comportamento 

feminino demonstrando seu estado de submissão dentro do contexto social que é apresentado 

na materialidade narrativa. Todavia, na parte final do trecho citado vemos a extrapolação do 

pensamento da protagonista que traz a revelação de uma ação contrária à resignação da 

mulher, ou seja, a protagonista profere a sua liberdade.  Essa liberdade parecia ter sentido para 

Joana somente quando ela afastava-se de Otávio, pois na sua ausência ela se sentia mais 

desprendida para pensar. Vemos sua sensação de conforto principalmente quando ela sai do 

espaço de seu lar para passear sozinha: [...] agradecia-se de ter ido sem o marido porque, 

sozinha, estava mais livre para observar‖ (LISPECTOR, 1998, p. 74) e por isso a protagonista 

pensava: ―vou deixá-lo um dia‖ (LISPECTOR, 1998, p. 111).  

Em Questões de literatura e estética (2012), Bakhtin traz as diferenciações entre duas 

forças que atuam na vida verbal da linguagem como responsáveis pelo movimento da ação 

das vozes sociais representadas na realidade. Segundo o teórico, haverá sempre, no processo 

ininterrupto da linguagem, duas tendências que corporificam a tensão das vozes sociais 

dialógicas ─ as forças centrípetas e as centrífugas. As forças centrípetas correspondem ao 

movimento de fora para dentro, ou seja, ela atua na pretensão de centralizar e unificar dada 

verdade conseguida mediante processos sócio-político e cultural. O pensador elucida a 

atuação dessa força citando a canonização de gêneros literários (poético), de línguas 

(europeias), de culturas verdadeiras (Grega), de métodos de análise (método filosófico) e de 

sistemas ideológicos. Em contrapartida, as forças centrífugas correspondem ao movimento de 

dentro para fora, isto é, ela caminha no processo de descentralização e desunificação das 

verdades, línguas, gêneros e ideologias cristalizadas, buscando sempre a mudança, a vida 
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nova. De acordo com Bakhtin (2010, p.82): ―Cada enunciação concreta do sujeito do discurso 

constitui o ponto de aplicação seja das forças centrípetas, como das centrífugas‖.  O que o 

teórico expande é que toda enunciação,
14

 emitida por um sujeito, está socialmente 

determinada pelo contexto social-histórico que ele faz parte e estabelece uma atitude 

responsiva de concordância ou discordância com uma enunciação de outro sujeito também 

determinado socialmente. 

Desse modo, entendendo que essas forças coexistem por meio da enunciação de cada 

sujeito situado socialmente, podemos evidenciar como a voz social dominante patriarcalista 

atua no sentido de direcionar o sujeito, homem ou mulher, à centralização de construções 

únicas e acabadas sobre a relação de gênero. Detectamos essa atuação no romance por meio 

das caracterizações das personagens A mulher da voz e Lídia, mulheres que denunciam 

abertamente em suas enunciações estarem direcionadas pelo impulso dessa voz social que faz 

parte do discurso hegemônico elaborado pelo sistema patriarcal. Assim como elas, o marido 

de Joana também traz, em suas enunciações, a atuação dessa tendência unívoca na forma de 

pensar e de se comportar diante da protagonista e dos demais personagens.  

Mediante os vínculos da protagonista podemos compreender que Joana 

constantemente evidencia diferenças nas formas de pensar e de se comportar entre ela e as 

outras personagens. Tendo em vista que Joana é participante de um contexto social que 

prioriza uma conduta específica e um destino determinado à mulher, a protagonista se 

relaciona com esse espaço numa tentativa de negociação. Vimos como ela, sem outra proposta 

de vida, casa-se mesmo quando considerava o casamento ―o fim‖ e que nada mais poderia 

acontecer depois de casar-se (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 148).  Contudo, é no casamento que 

a protagonista, de acordo com Corrêa (2004, p. 54), se aprofunda no ―mal-estar‖, pois este, 

ampliando a figura masculina na relação com a protagonista, a impede de viver largamente. 

Nesse sentido, através das experiências com o matrimônio, a protagonista vai descobrindo que 

é inadaptável à forma como o seu espaço dita o relacionamento amoroso e seu 

comportamento como mulher casada.  Cardoso e Sousa (2013, p. 158) esclarecem como o 

indivíduo interage com o mundo que lhe apresentado: 

  

O indivíduo se constitui em meio social, elabora suas significações a partir 

da referência de um mundo que já lhe é dado ao nascer e de outro adquirido 

de forma individual por meio das vivências particulares de cada sujeito, do 

                                                           
14

 ―[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja 

um interlocutor real, este poder ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 

locutor‖ (BAKHTIN, 2012, p. 116).  
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seu contexto e da forma através da qual se apropria do mundo dando-lhe seu 

significado e sentido identitário. 

 

 

Entendemos, desse modo, que o mundo que foi apresentado à protagonista estabelece 

uma série de maneiras de viver, de se comportar e de pensar. Todavia, ela, por meio de suas 

vivências particulares, elabora suas significações em relação a si mesma e também em relação 

ao que é discutido no espaço em que vive.  A voz social patriarcalista toma visibilidade nesse 

primeiro romance de Lispector de forma abrangente no que concerne à relação que a 

protagonista cria com personagens femininas e masculinas. Essa voz patriarcal, alusiva 

principalmente no vínculo conjugal com Otávio, deixa claro à protagonista quão sufocante é 

estar dentro de uma relação amorosa em que suas atuações teriam que ser introduzidas pela 

subserviência, maternidade e o cuidado com o lar. É por meio de seu convívio com Otávio 

que Joana descobre sua inadequação com o que é direcionado a sua identidade feminina, ou 

seja, a identidade da protagonista toma maior visibilidade para ela quando ela se distancia do 

espaço em que o marido se faz presente.  

Assim sendo, a protagonista, embora tivesse como espaço uma sociedade que defende 

discursos dominantes e hierarquizados, não se sente como engrenagem desse sistema de 

atuações e condutas. Ao buscar sua identidade dentro desse espaço, ela compreende que seu 

desejo não pode ser completo, pois não existe lugar dentro dos parâmetros dessa sociedade 

para sua forma de pensar e de agir. Nesse sentido, nos remetendo à atividade das forças 

centrífugas e centrípetas presentes nas vozes sociais teorizadas por Bakhtin, entendemos que 

as enunciações emitidas por Joana caminham em direção às forças centrípetas, direcionando-

se para a formulação de uma voz social que busca distanciar-se da tradição patriarcalista e 

inaugurar outra formulação para o ser feminino à medida que ela toma consciência de sua 

identidade e elabora seu discurso de forma mais concreta.  
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CAP. III - CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA EM 

PERTO DO CORAÇÃO SELVAGEM E UMA APRENDIZAGEM OU O LIVRO DOS 

PRAZERES 

 

               Publicados em um intervalo de 26 anos, os romances Perto do coração selvagem e 

Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, compreendem aspectos sociais brasileiros que se 

distinguem quando se referem à mulher e sua relação com o masculino, proporcionando a 

inscrição de identidades nas protagonistas que podem se assemelhar em certos aspectos, mas 

se diferenciar em outros.  

        Nesse sentido, com relação à aproximação entre as duas protagonistas, partimos do 

apontamento de Olga de Sá o qual diz que: [...] a pergunta de Lóri é a mesma de Joana: Quem 

sou eu?‖ (SÁ, 1979, p. 204). As dúvidas de ambas as personagens e as relações amorosas que 

constroem nos dão suporte para estabelecer uma ligação entre essas heroínas problemáticas no 

que se refere ao modo como elas buscam se encontrar como indivíduos. Dessa forma, no que 

diz respeito ao procedimento analítico utilizado nesse capítulo, Carvalhal (2006, p. 8) afirma 

que:  

[...] como recurso analítico e interpretativo, a comparação possibilita a esse 

tipo de estudo literário uma exploração adequada de seus campos de trabalho 

e o alcance dos objetivos propostos.   

 

              Ora, ao nos apoiarmos nesse recurso interpretativo, o vemos como meio para 

evidenciarmos as convergências e divergências entre os romances em busca de ampliarmos 

como se dá a constituição feminina nas obras de Lispector. Deixamos claro que essa 

aproximação está relacionada a dois aspectos estruturais da narrativa: o enredo romanesco e 

as personagens. Nesse sentido, nos atemos às analogias possíveis entre as buscas das 

protagonistas, a ligação com o masculino, o espaço social em que vivem, seus destinos, a 

solidão que sentem e os discursos representados nas enunciações dos personagens femininas e 

masculinas. Todo esse aparato esclarece de que forma essas mulheres atuam para 

conseguirem o que querem e como podemos enxergar a representatividade feminina feita por 

Clarice Lispector.   

             No entanto, em razão de coerência metodológica, deixamos claro que neste capítulo, 

por já havermos trazido no capítulo anterior um pouco da fortuna crítica de Perto do coração 

selvagem, a trajetória da protagonista e a relação entre o feminino e masculino, acolhemos 

como ponto de partida para a comparação as análises do romance Uma aprendizagem, que 

toma maior espaço, desde esse texto introdutório, até os tópicos subsequentes.  
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           Esclarecemos que faremos, quando for permitido, a ligação deste romance com o 

primeiro romance de Lispector, em busca de ampliar os significados no que concerne o 

feminino nas obras em estudo.  Iniciemos, pois, por uma introdução a Uma aprendizagem, a 

qual se pretende, além de situar o romance, trazer de modo passageiro algumas críticas feitas 

por alguns estudiosos que, ao apontar seus pontos positivos e negativos, trouxeram 

contribuições para a fortuna crítica da narrativa.   

Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres foi o sexto livro de Clarice Lispector, 

publicado em 1969 pela editora Sabiá e posteriormente publicado em inúmeras edições e 

editoras. De acordo com Gotlib (2013, p. 483), Lispector não menciona quando exatamente o 

escreveu, ―mas informa com precisão o tempo que levou trabalhando nele: nove dias.‖ A 

biógrafa também alega que, embora não esclarecesse as razões, a escritora não gostava desse 

romance, mas tinha ciência que ele agradava a várias pessoas. Todavia, entendemos os 

motivos pelos quais a autora parecia insatisfeita com a composição do romance quando 

encontramos um trecho de uma carta que ela escreve ao seu filho Paulo, no ano de 1969, na 

qual afirma: ―Se o livro é bom? Eu acho ele detestável e malfeito, mas as pessoas que o leram 

acham-no bom‖ (LISPECTOR, 2002, p. 261).  

Não é apenas pura modéstia da autora ao se referir ao romance, realmente há muitas 

ressalvas em torno desse livro. Alguns críticos hesitaram diante da obra devido, 

principalmente, a sua estrutura e ao modo como a escritora apresentou certos temas. Para 

citarmos um exemplo do quão mal recepcionado foi o romance, no âmbito jornalístico, a obra 

foi considerada ―subliteratura para baixo‖ (ARÊAS, 2005, p. 27) e provocou confusão no 

jornalista Fernando Sabino.  (C.f. ARÊAS, 2005, p. 27) 

No entanto, talvez tenha sido Benedito Nunes a voz que trouxe um olhar crítico e 

apurado sobre o romance em destaque, haja vista que ele acompanhou toda a trajetória 

literária de Lispector, e, também, sempre demonstrou maestria em seus comentário e 

conclusões. Apesar de não sermos conivente com sua postura crítica ─ o viés filosófico ─ há 

de ressaltarmos alguns pontos discutíveis que ele introduz. No capítulo ―Do monólogo ao 

diálogo‖ de seu livro O drama da linguagem (2005), o estudioso afirma que a novidade em 

Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres é a polarização da narrativa pelo diálogo, muito 

embora existam estágios de monólogos. Ele diz ―que a oscilação entre as unidades 

monologais e dialogais ao longo do romance faz-se acompanhando as variações internas da 

narrativa‖ (NUNES, 2005, p. 81), isto é, por muitas vezes nos deparamos na narrativa com 

anotações de Lóri, como num diário; com o registro de uma só palavra numa página; outras 

histórias dentro da história; transcrições e etc.  De acordo com Nunes (2005, p. 79) as unidade 
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monologais ―são mais numerosas no começo; estas [são] mais frequentes à medida que o 

romance se desenvolve‖. Em nosso campo de visão, acreditamos que essa forma de 

composição do romance, embora tenha sido apontada ironicamente como defeito quando 

contrastado com os outros romances da autora, traz certa importância ao nosso estudo para 

podermos enxergar, de forma mais profunda, como o masculino influencia na construção 

identitária feminina.  

Ao levarmos em consideração o outro na construção do eu, os diálogos observados em 

maior número no romance nos possibilitam destacar e analisar as falas das personagens para 

entendermos a evolução da protagonista feminina na narrativa. Nunes (2005, p. 81) nos deixa 

claro que a narração evolui lentamente devido ao alongamento da busca existente no romance, 

que é difícil, ou seja, a polarização do diálogo estende a busca e a aprendizagem inscrita na 

narrativa, pois a relação humana é complexa e confusa. 

Além de o crítico notar a novidade do diálogo em Uma aprendizagem, ele também 

considera o romance como um grande marco no trabalho literário de Lispector ao concebê-lo 

como ―romance de romances‖ (Cf. NUNES, 2005, p. 81).  Ao utilizar essa expressão, o 

estudioso nos esclarece que os temas recorrentes (a busca, a ânsia, o desejo de aprender e 

entender) nos escritos da escritora são apresentados nesse romance de uma forma diferencial 

ao estarem envolvidos por aspectos kitstchizados 15principalmente em relação ao namoro.  

A estudiosa Vilma Arêas também faz em seu livro Clarice Lispector com as pontas 

dos dedos (2005) uma análise do conjunto da obra de Lispector e dá espaço para o romance 

aqui aludido no capítulo intitulado ―A moralidade da forma‖. Ela afirma que a obra geral da 

escritora é dividida em: literatura escrita com ―as entranhas‖ e literatura escrita com as 

―pontas dos dedos‖. A primeira literatura, a das entranhas, ―é composta sem injunções e 

sujeita apenas à intermitência da inspiração.‖ (ARÊAS, 2005, p. 14) e inicia-se com Perto do 

coração selvagem e termina com A legião estrangeira (1964). Já o segundo tipo de literatura, 

das ―pontas dos dedos‖, são as obras que foram submetidas à ―imposições exteriores‖. 

Conforme explica a estudiosa, essa divisão iniciou-se com o romance Uma aprendizagem, 

tendo, no entanto, ganhado mais nitidez com a publicação da coletânea de contos A Via crucis 

do corpo (1974), obra na qual a crítica centra seu trabalho.  

Essas atribuições à obra de Lispector recebem conotações positivas (a das entranhas) e 

negativas (a das pontas dos dedos) respectivamente. As obras das ―pontas dos dedos‖, 

segundo Arêas, teriam sofrido resistência da crítica na época de suas publicações, pois a 

                                                           
15

O termo Kitsche surge no Brasil na década de 1960 e sugere, de acordo com Rosenfeld (1993), uma espécie de 

exaltação do ―mau gosto‖. (Cf. ROSENFELD, 1993, p. 300) 
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escritora tematiza assuntos que antes eram apresentados apenas de raspão em sua ficção, a 

exemplo, o erotismo. A temática do erotismo ganha contornos mais acentuados no romance 

Uma aprendizagem, haja vista que essa obra traz uma relação amorosa mais intensa na qual o 

desejo sexual está nitidamente visível através das metáforas que se observa na materialidade 

narrativa e também pelas cenas de sexo descritas ao final do romance quando Loreley e 

Ulisses estão juntos.  

Além do teor mais erótico presente na narrativa, a estudiosa também levanta alguns 

pontos que esclarecem a recepção negativa do romance acolhido como corpus. Em um desses 

pontos está a questão do ―erro de tom e composição‖ (ARÊAS, 2005, p.27)  da narrativa que 

dificultaria a lógica interna do texto literário.  Arêas (2005, p.27) é categórica em suas 

avaliações sobre o romance quando esclarece que: ―[...] não haveria erro em se afirmar que 

Uma aprendizagem é um romance surpreendentemente malogrado, pois que falhado de modo 

mais complexo que outros textos, sobretudo se o compararmos com A paixão Segundo G.H.‖ 

Discordamos da estudiosa em relação ao malogro e falha que ela observa ser o romance Uma 

aprendizagem por três motivos: a) Embora a narrativa apresente certos desvios em sua 

evolução e esteja calcado em personagens caricaturais, nos parece que tais deficiências nos 

convida a destrincharmos sua composição em busca de novos dados; b) A protagonista tem as 

mesmas características que se verificam nas outras personagens principais dos romances de 

Lispector, qual seja, a solidão e a ânsia pela constituição de si mesma, mas não o mesmo nível 

de densidade psicológica e de abstração para melhor interpretar a existência, nem o mesmo 

destino das outras protagonistas. Tais fatos levantam uma questão diferencial na obra de 

Lispector e c) Apesar de parecer forçado, a obra tem importância na literatura brasileira, 

conforme mostraremos a seguir. Desse modo, as afirmações de Arêas se enfraquecem, haja 

vista que se a obra fosse mesmo fraca, falhada e mal sucedida não haveria tanto interesse no 

âmbito acadêmico, como as pesquisas mostram, em estudá-la.  

É Olga de Sá, em Clarice Lispector: a travessia do oposto, quem levanta dados que 

confirmam nosso comentário sobre a importância do romance na literatura nacional ao ligá-lo 

a paródia contemporânea. Nas palavras da estudiosa:  

 

Quem, porém, já em julho de 1969, fez a primeira leitura dos aspectos 

paródicos do livro foi Dirce Côrtes Ridiel, num trabalho apresentado no 1º 

Congresso Brasileiro de Língua e Literatura, no Rio, falando da ―situação 

atual do romance brasileiro‖. Côrtes Riedel considera Uma aprendizagem 

um romance atual porque sua linguagem é ela própria objeto de expressão, 

isto é, existe distanciamento e diferenças entre o enunciador representado 
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das personagens e o enunciador do autor. Nesse livro, Clarice ―organiza a 

narrativa quase sem enunciado próprio, isto é, do autor‖ (SÁ, 1999, p. 196).   

 

        A investigação de Sá aumenta ainda mais as possibilidades de posturas críticas diante 

do romance. Ainda com relação às abordagens positivas sobre esta obra da referida 

romancista, Cortês Riedel traz uma contribuição importante ao ressaltar que a linguagem do 

romance é ela própria objeto de expressão, pois a narrativa se distancia da autora, o que 

proporciona abertura para analisar sua estrutura. Já outro estudioso, Edgar César Nolasco 

(1997), entendendo que a estrutura do romance merecia destaque, em seu trabalho 

dissertativo, dá ênfase ao processo de elaboração dos romances Uma aprendizagem ou O livro 

dos prazeres e Água viva, admitindo o primeiro como uma escritura em palimpsesto e o 

segundo como escritura em fragmentos. Em relação ao romance aqui aludido, o pesquisador 

identifica que Lispector utilizou de suas publicações anteriores para as reescrever em Uma 

aprendizagem adaptando-as aos limites do romance. De acordo com Nolasco (1997, p. 108), o 

romance ―foi se escrevendo nas entrelinhas das crônicas sociais‖ publicadas pela escritora no 

Jornal Brasil no ano de 1967.   

       Em uma direção distinta, Lúcia Helena (1975) no artigo ―Aprendizado de Clarice 

Lispector‖, aborda sobre a temática do humano que se afigura em Uma aprendizagem. De 

acordo com ela, os temas presentes na narrativa são ―a angústia, o ser, o nada, o absoluto, a 

linguagem, o real‖ (HELENA, 1975, p. 100), que aparecem coligados à inoperância do 

indivíduo na sociedade moderna. Inegavelmente, os questionamentos humanos aparecem na 

obra, nas falas de Lóri e Ulisses e permeiam a narrativa. Todavia, assim como pontua Sylvia 

Perlingeiro Paixão (1990), na busca da protagonista pela encontro de si, ela se depara com a 

questão de gênero, posto que, mesmo sendo um ser humano que se questiona, é também 

mulher, ou seja, há a tematização da figura feminina, do seus questionamentos e de suas 

ânsias. Olga de Sá (1979, p. 204), igualmente, deixa em aberto a tônica da identidade 

feminina no trecho: ―Ela [Loreley] atravessa um longo itinerário, marcado por semanas e 

estações, até descobrir a própria identidade.‖  De fato a narrativa conduz a questão de gênero 

trazendo nuances que merecem ser destacadas e analisadas para se conseguir obter outras 

interpretações sobre o perfil feminino ali representado e como se dá o processo identitário da 

protagonista.  

       Como se pode percebe, desse modo, esses fatos coadunam com Perto do coração 

selvagem ao passo que esse também tematiza a construção identitária da protagonista na 

relação caótica com um personagem masculino. Ambas as protagonistas vão se deparar com o 
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conflito das vozes sociais que fazem parte de seus contextos e reagirão a essas vozes de 

maneira distinta na prática, mas similar em pensamento. Desta forma, mostraremos, nos 

tópicos a seguir, o modo como elas buscam se verem como indivíduos e o como isso 

influencia em seus destinos. A ordem das análises respeitará o procedimento metodológico o 

qual foi apresentado no início deste capítulo, ou seja, trazer primeiramente considerações e 

análises sobre Uma aprendizagem para, quando possível, comparar com Perto do coração 

selvagem.  

 

 

3.1 Loreley e Joana: a mesma busca, o mesmo destino?  

 

Coerentes com os apontamentos sobre o herói problemático, as protagonistas de Perto 

do coração selvagem e Uma aprendizagem estão coligadas por apresentarem uma trajetória 

de busca dentro de um espaço social que parece pequeno em detrimento da ânsia e desejos 

que pulsam em suas interioridades. Dessa forma, elas empreendem uma incursão que se 

revela, ao final das narrativas, de maneira peculiar em relação à sociedade que estão imersas. 

Cada uma reagirá aos seus entornos de forma distinta, mas que, ao mesmo tempo, guarda 

certa semelhança quanto aos seus destinos. Tal como foi esboçado no capítulo anterior, a 

protagonista de Perto do coração selvagem tem um destino solitário ao se apartar da relação 

amorosa com seu marido e se enxergar como não pertencente à conjuntura social/histórica de 

seu contexto.  

Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969) esmiúça uma trajetória conflitante 

de uma mulher que se sente impotente até nas atividades mais corriqueiras da vida, como, por 

exemplo, embelezar uma fruteira. Loreley ou Lóri é uma estrangeira na cidade onde reside, 

haja vista que ela sai do interior, a cidade de Campos, para ir morar no Rio de Janeiro, 

ambiente em que ela tenta adaptar-se. Ao nos depararmos com situações banais que aparecem 

como veículos norteadores de sua incursão, vemos que a protagonista vivencia uma Odisseia 

moderna na procura de si mesma. 

O romance não tem uma estrutura muito equilibrada, ele já anuncia de forma indireta 

como seria o próximo trabalho de Lispector ─ Água viva, romance densamente caótico em 

que a estrutura narrativa (enredo, espaço, tempo) quase não existe.  Para começar, podemos 

perceber que o nome deste romance que ora analisamos estabelece um diferencial ao propor 

dois títulos interpostos pela conjunção ―ou‖. O conectivo usado entre as duas frases sugere 



93 
 

semanticamente a ideia de escolha sobre que nome atribuir ao romance. Nota-se, desse modo, 

que a narrativa convoca o leitor para uma busca em que um enigma precisa ser desvendado. 

Qual aprendizagem? Qual prazer? Se aprende a ter prazer?  

Nesse sentido, a frase da protagonista parece protocolar na direção que tomamos em 

relação ao sentido da obra: ―decifra-me, meu amor, ou serei obrigada a devorar [...]‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 17). Lispector parece deixar a cargo do leitor a ―aventura‖ de 

encontrar a alternativa mais aprazível para nomeação da narrativa. Aliás, não só da titulação 

do livro, mas as epígrafes, os capítulos e a tematização sobre o feminino aparentam seguir 

esse teor optativo em que o leitor pode encontrar-se confuso.  

Em relação às epígrafes, podemos perceber que elas ligam-se à ideia anunciada no 

título do romance e no conteúdo do livro. Há três epígrafes: uma bíblica, o versículo primeiro 

do capítulo quatro do livro de Apocalipse; uma frase de Augusto dos Anjos e uma citação em 

francês do Oratório dramático de Paul Claudel, um dramaturgo e poeta católico, para a música 

de Honneger a qual se chama ―Jeanne D´Arc au bucher‖. A primeira citação, a bíblica, refere-

se à visão do apóstolo João na qual alguém o convida para conhecer sobre os fins dos 

tempos
16

, ou seja, a citação insinua a ideia de ter conhecimento, de aprender algo novo e 

extraordinário, o que se liga a um dos títulos do romance: Uma aprendizagem.   

A segunda citação, a de Augusto dos Anjos, corresponde aos antônimos dor e alegria e 

se refere a um trecho retirado do poema ―Monólogo de uma sombra‖
17

. Lispector suprime 

alguns versos da 27ª estrofe do poema utilizando vários pontos como sinal gráfico. Esses 

versos, ao trazerem substantivos opostos, ligam-se a ideia de contradição enxergada no título 

do romance, e, também, elucida sobre a dor e alegria que a protagonista experiencia em sua 

caminhada. Esses momentos de dor e alegria são expressos pela protagonista em forma 

escrita. Sempre que a protagonista não suporta pensamentos e sensações ela utiliza a 

linguagem verbal para tentar exprimir o inefável em folhas avulsas, como se fossem bilhetes 

ou poemas, e entrega ao seu par amoroso para que ele possa entender sua evolução na 

aprendizagem.  

                                                           
16

 ―Depois disto, e eis que vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como a trombeta que falava 

comigo, dizendo: sobre aqui, e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas.‖ (LISPECTOR, 1998, 

p. 7)  
17

 ―Provo.................................. Que a mais alta expressão da dor........Consiste essencialmente na alegria.....‖ 

(Idem) 
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A terceira epígrafe do livro, ao trazer os substantivos morte, medo e alegria no trecho 

do oratório
18

, que corresponde a uma fala de Joana D´Arc, remete-nos à temática da solidão e 

sofrimento que envolve o ser humano, mas também a possibilidade de alegria que ele pode 

sentir ante a vida e que é ―plus forte‖ (Cf. Lispector, 1998, p.7).  Tendo em vista que Joana 

D´Arc teve essas sensações quando foi perseguida e condenada à morte por seus opositores, a 

epígrafe vem denotar que o ser humano há de sempre conviver com medos, seja de morrer 

fisicamente ou simbolicamente, ou seja, morrer para renascer como outro ser, com 

perspectivas diferentes, assumindo outra identidade. Na narrativa, vemos esse processo de 

medo de mudança que a protagonista passa, apesar de ansiar por algo diferente. Esse medo 

provoca um certo estado de isolamento que está ligado à relação de gênero, haja vista que a 

relação afetiva amorosa entre um ser feminino e um masculino rege o enredo romanesco.  

Os contrastes dos quais estamos falando aparentemente contempla a narrativa deste 

romance, e, talvez, seja por isso que Arêas (2005, p. 34) afirma que o romance tem uma 

textualização do discurso que dificulta ―o cumprimento do que se diz‖. Em relação ao uso 

dessa sintaxe, observada como problemática pela estudiosa, podemos citar também o nome do 

possível primeiro capítulo: ―A origem a primavera ou A morte necessária em pleno dia‖. 

Novamente a conjunção alternativa propõe outro título que estabelece uma relação contrária, 

―A origem da primavera‖ que representa início da vida, nascimento e ―A morte necessária‖, 

ou seja, o fim da vida, algo que não há como fugir e que acontece inesperadamente. 

O nome desse capítulo também é condizente com o início do romance, pois, além de 

dá ênfase aos movimentos das quatro estações que perpassam a narrativa, também mostra, de 

uma forma metafórica, sobre a transformação que a protagonista passará ao longo da trajetória 

romanesca. O que corrobora, dessa forma, com a interpretação que demos a última epígrafe 

do romance, a qual alude à morte como processo de mudança e a alegria por se constituir de 

uma nova forma. Observemos, desse modo, a parte inicial do romance que nos conduzirá na 

trajetória de Loreley, seus anseio e buscas:  

  

, estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às 

pressas porque cada vez mais matava serviço, embora só viesse para deixar 

almoço e jantar prontos, dera vários telefonemas tomando providências, 

inclusive um dificílimo para chamar o bombeiro de encanamentos de água, 

fora à cozinha para arrumar as compras e dispor na fruteira as maças que 

eram era sua melhor comida, embora não soubesse enfeitar uma fruteira, mas 

Ulisses acenara-lhe com a possibilidade futura de por exemplo embelezar 

uma fruteira, viu o que a empregada deixara para jantar antes de ir embora, 

                                                           
18

 ―Jeanne: Je ne veux pas mourir! J´ai peur!.....................................Il y a l ajoie qui est la plus forte!‖ 

(LISPECTOR, 1998, p.7) 
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pois o almoço estivera péssimo, enquanto notara que o terraço pequeno que 

era privilégio de seu apartamento por ser térreo precisava ser lavado, 

recebera um telefonema convidando-a para um coquetel de caridade em 

benefício de alguma coisa que ela não entendeu totalmente mas que se 

referia ao seu curso primário, graças a Deus que estava em férias, fora ao 

guarda-roupa escolher que vestido usaria para se tornar extremamente 

atraente para o encontro com Ulisses que já lhe dissera que ela não tinha um 

bom gosto para se vestir, lembrou-se de que sendo sábado ele teria mais 

tempo porque não dava nesse dia as aulas de férias da Universidade, pensou 

no que ele estava se transformando para ela, no que ele parecia querer que 

ela soubesse, supôs que ele queria ensinar-lhe a viver sem dor apenas, ele 

dissera uma vez que queria que ela, ao lhe perguntarem seu nome, não 

respondesse ‘Lóri’ mas que pudesse responder ‘meu nome é eu’, pois 

teu nome, dissera ele, é um eu, perguntou-se se o vestido branco e preto 

serviria (grifo nosso) (LISPECTOR, 1998, p. 13).  

 

 

  A maneira inusitada como a narrativa se inicia, ao utilizar uma vírgula e um verbo no 

gerúndio, demonstra que o romance sustém uma estrutura inacabada, tendo em vista que ele 

também se finaliza de forma anômala com um sinal gráfico: dois pontos. Esse recurso 

estilístico utilizado por Lispector nos possibilita ter acesso apenas a uma parte da vida da 

protagonista, pois a leitura se inicia com uma estória que já teve aprendizagens, escolhas e 

experiências. Todavia, só entendemos e conhecemos com detalhes sua estória à medida que a 

narrativa se desenvolve e quando fazemos mais de uma leitura do romance.  

Como fica claro pela citação acima, é o narrador quem introduz o cotidiano de uma 

mulher que vivência uma luta interior consigo mesma ao deparar-se com a impossibilidade de 

realizar tarefas diárias e tomar decisões comuns.  Através do fluxo de consciência presente na 

longa citação, podemos discriminar quais as inutilidades e dificuldades da protagonista ante 

sua realidade externa ─ relutância para fazer uma ligação para o bombeiro, insatisfação com 

sua vida profissional, mal gosto para se vestir, incompatibilidade com tarefas domésticas, 

distanciamento de um convívio social e hesitações sobre quem seja.  Dessa maneira, podemos 

ver que toda essa complexidade encontrada na protagonista é condizente com o caráter do 

herói problemático descrito por Lukács. Suas incompetências, inadequações e 

questionamentos afiguram a ideia de um ser solitário e introspectivo que trava uma luta entre 

o mundo em que vive para sentir-se operante em sua realidade através de uma procura 

obstinada. Lukács (2000, p. 82) articula sobre o processo interno das narrativas romanescas 

afirmando que: 

 

O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do romance é a 

peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o caminho desde 
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o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em si heterogênea e 

vazia de sentido para o indivíduo, rumo ao claro conhecimento.  

 

 

O romance Uma aprendizagem configura-se justamente num enredo em que essa 

peregrinação rumo a si mesma, ou seja, a identidade, é mote central da narrativa. Tal assertiva 

é apresenta desde o primeiro parágrafo do romance no qual o narrador delineia os 

pensamentos da protagonista e traz à luz lembranças de uma conversa dela com Ulisses, seu 

parceiro amoroso. As dúvidas e anseios da protagonista acontecem mediante o contato que ela 

cria com esse homem, ou seja, é a partir dessa relação que a protagonista adentra numa busca 

por si mesma com maior intensidade e afinco. Em nossa visão, essa procura é interpretada 

como a necessidade da protagonista construir sua identidade feminina dentro do mundo social 

em que vive, haja vista que no relacionamento dela com Ulisses, e, também, em sua vida 

diária, questionamentos como ser mulher, casamento, família, relação amorosa são 

levantados. No entanto, para conseguir o almejado a protagonista passa por uma caminhada 

de ganhos e perdas em sua subjetividade, mas consegue, supostamente, atingir com teor 

positivo um resultado para o preenchimento de seu ser. Veremos, à medida que a análise for 

sendo desenvolvida, como a protagonista chega ao seu destino e como este se aproxima e se 

diferencia do trajeto e destino de Joana, protagonista de Perto do coração selvagem.  Ambas 

essas mulheres seguem peregrinações em comum, porém tem destinos diferentes nas decisões 

e ações que efetuam em seus processos de aprendizagem.  

Em relação ao romance Uma aprendizagem, vamos notar um processo de 

autoconhecimento da protagonista desde que ela sai da cidade de Campos. De acordo com as 

falas da própria personagem, se percebe que a sensação de solidão e inadaptação a sua 

realidade externa já provinham do tempo em que ela vivia com o pai e os quatro irmãos no 

subúrbio. Loreley sentia-se diferente e totalmente distante do padrão de comportamento e 

moralidade que a cercava, pois, segundo ela, lá tudo se sabia (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 50). 

Isso revela que a protagonista tinha vontades e desejos que ela ocultava de sua família, 

amigos e do segmento social em geral. Tal dissociabilidade com natureza social que a 

protagonista estava imergida se assemelha ao contexto que a protagonista Joana está inserida. 

Apesar dos dois romances serem perpassados por uma época distinta, Perto do coração 

selvagem traz o contexto da década de 40 e Uma aprendizagem o final da década de 60, eles 

se aproximam no tocante a sensação de desajuste que as protagonistas sentem ante uma 

estrutura social que não dá muito espaço às mulheres.  
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De acordo com Nunes (1995, p.78), as duas personagens participam do mesmo 

dilaceramento, porém a protagonista Loreley tenta com mais intensidade uma ligação com o 

outro, especificamente Ulisses, que se apresenta como uma espécie de mentor, o que não 

acontece com Joana. Esta permanece em sua jornada apenas guiada por sua própria 

experiência, apresentando-se, desse modo, mais distanciada do outro, apesar de conviver com 

muitas pessoas. Contudo, do mesmo que Joana, Loreley também não conseguia manter uma 

ligação harmoniosa com o pai, os irmãos, os conhecidos da cidade de Campos e as crianças a 

quem ensinava. 

É interessante ressaltarmos que há uma semelhança na estrutura familiar das duas 

protagonistas quando notamos que a figura materna não aparece de modo direto na vida 

dessas mulheres. Em Uma aprendizagem o narrador apenas diz vagamente que Loreley 

viajava muito com os pais, que eram ricos, até a mãe morrer. Segundo o narrador, após a 

morte da mãe a fortuna ―se reduzira a um terço‖ (LISPECTOR, 1998, p.45) e as viagens de 

Loreley acabaram. Dessa forma, embora não seja claro quais eram as atividades trabalhistas 

dos pais, podemos sugerir que a mãe tinha grande parcela no acúmulo da fortuna da família, 

haja vista que um grande parte da fortuna diminui com seu falecimento. Levando em 

consideração que os pais da protagonista viviam em Campos, uma cidade que se localiza na 

zona norte do estado do Rio de Janeiro e que foi marcada durante muito tempo pela 

aristocracia rural
19

, a mãe de Loreley poderia ter muita influência no ramo dos negócios, o 

que aparentemente era considerado incomum, tendo em vista que geralmente no meio da 

aristocracia rural é o homem que toma o prumo das negociações. Contudo, estamos apenas 

fazendo suposições em base naquilo que o texto nos proporciona. A questão central aqui é que 

a figura materna aparece misteriosa e apagada da narrativa principalmente em relação às falas 

da protagonista, como se o laço com a mãe não fosse algo forte. É também nesse tom de 

mistério que enxergamos a imagem da mãe de Joana, porém vamos notar que há algumas 

diferenças que merecem ser destacadas, as quais são: a mãe de Joana é apresentada pelo pai 

da protagonista, enquanto em Uma aprendizagem é o narrador quem alude à figura materna e 

as semelhanças entre mães e filhas que acontecem de forma diferenciadas nos dois romances.  

A relação de Joana com sua família é mais penosa e trágica que a vida de Loreley, pois 

a protagonista de Perto do coração selvagem perde tanto a mãe como o pai e não tem irmãos. 

O convívio com o pai é apresentado no momento inicial da narrativa, quando Joana ainda é 

uma menininha que está conhecendo o mundo. É através da conversa do pai de Joana com um 

                                                           
19

 Para mais informações acessar: http://www.coseac.uff.br/cidades/campos_antiga.htm  

http://www.coseac.uff.br/cidades/campos_antiga.htm
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amigo, num curto capítulo que se intitula ―... A mãe...‖, que a menina e nós, os leitores, temos 

conhecimento do destino e das características de Elza. É pelas palavras do homem que 

conhecemos a mãe de Joana: ―Era fina, enviesada -  sabe como, não é? -, cheia de poder. Tão 

rápida e áspera nas conclusões, tão independente e amarga que da primeira vez em que 

falamos chamei-a de bruta!‖ (LISPECTOR, 1998, p. 27). Notadamente se percebe que Elza 

não era uma mulher nem simples, nem passiva e nem fraca, sua postura e forma de ser 

causavam estranhamento ao seu marido, que perto dela era o mais simplório dos homens (Cf. 

LISPECTOR, 1998, p. 28), e também a sua família, que a via como ―o micróbio da varíola, 

um herege‖ (LISPECTOR, 1998, p. 28).  

Ao ser comparada com uma doença incurável, Elza é apresentada pelo seu 

companheiro como uma ameaça para sua parentela. É evidente que esse amedrontamento está 

direcionado à moralidade e ao tradicionalismo da família de seu marido, que certamente não 

aprovava a conduta de Elza, haja vista que ela não se enquadrava no perfil feminino Anjo do 

lar. Interessante ressaltar é que Elza passa fugazmente pela vida desse homem e deixa uma 

filha, quando o enredo tradicional expõem ao contrário: o homem quem tem relacionamentos 

fugazes engravidando a mulher e tão logo as abandona. Aparentemente foi ele quem foi 

abandonado, pois o asco que ele sente pela a mulher revela isso: ―Ela morreu assim que pode‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 28).  Dessa forma, os papéis se invertem e o pai tem que fazer o papel 

de mãe também e tentar proteger e cuidar de Joana, algo que não é suficiente para a 

protagonista, tendo em vista que posteriormente, em um momento de dor, ela sente falta dos 

afagos maternos (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 147).  

Cristina Ferreira Pinto em seu livro O Bildungsroman feminino: quatro exemplos 

brasileiros esclarece um pouco sobre a imagem da mãe na vida da protagonista ao afirmar 

que:  

 

A visão da mãe através da lembrança paterna, e não através das recordações 

da própria Joana, estabelece um distanciamento que se expressa também no 

fato de que a narradora não se refere diretamente a ela por ‗mãe‘ e sim por 

Elza, conferindo-lhe assim uma individualidade fora das relações familiares. 

Esse distanciamento entre mãe e protagonista é recorrente na narrativa 

escrita por mulheres (PINTO, 1990, p. 95).  

 

    Então, esse distanciamento entre a mãe, que acontece também com Loreley, vem 

acentuar a sensação de solidão das protagonistas. Considerando-se que a família é o primeiro 

contato do sujeito com a sociedade, com a morte da mãe, antes ou depois das protagonistas já 

serem crescidas, se percebe que elas se tornaram mais angustiadas e deslocadas na estrutura 



99 
 

social em que vivem.  Reis (2006) afirma que a família é responsável por transmitir valores, 

crenças e ideologias, além também de influenciar a vida afetiva, emocional e psíquica dos 

indivíduos, contribuindo para a formação da identidade. Desse modo, psicanaliticamente 

falando, a ausência da família, principalmente da mãe, uma vez que a sociedade patriarcal vê 

a figura da mãe como responsável por cuidar dos filhos, pode causar certos desvios de 

conduta e problemas de relacionamentos. É o que vemos, por exemplo, com Loreley: embora 

não se note uma relação afetiva entre mãe e filha, com a morte da progenitora, Lóri vê-se 

apenas convivendo com homens, o que se tornou insuportável para a protagonista, 

ocasionando sua fuga para o Rio de Janeiro. Todavia, também nesse espaço observa-se sua 

indiferença com as pessoas a sua volta.  

 Para Joana, a questão da ausência da figura materna foi mais profunda, pois ela nunca 

conviveu com a mãe Elza, que segundo Pinto é anunciada como fora das relações familiares, 

pois não cumpriu, para com sua filha, requisitos tipicamente maternais como: carinho, amor e 

proteção. Não obstante à perda da mãe, Joana ainda criança perde o pai e posteriormente se vê 

sozinha em um internato para logo em seguida, na fase adulta, viver a solidão mesmo sendo 

casada.  Notadamente, observa-se que a solidão em Joana se torna mais acentuada devido uma 

ausência maior de sua família, que provavelmente contribuiu na dificuldade da protagonista 

lidar com o outro. Quando os pais de Joana morrem ela torna-se uma menina desobediente e 

totalmente diferente das crianças com as quais convive, ela não se compatibiliza com as 

formas de brincadeiras das crianças e cresce distante das pessoas.  

No entanto, embora Joana não tenha convivido com a mãe, ela parece ter herdado certos 

comportamentos de sua progenitora. De acordo com Pinto (1990, p. 95): ―a herança que a mãe 

transmite a Joana é uma atitude de não se deixar prender, mas que, ao contrário, faz com que 

o homem se deixe dominar, sinta-se ‗simplório como o pai‘, ‗inútil e afeminado‘ como 

Otávio.‖  Joana tem características que se assemelham as de sua mãe, ela tem uma postura 

inconfortável, pouco passiva e fria (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 91), atributos que 

impressionavam e também amedrontavam Otávio. No que diz respeito a Lóri, como não 

temos acesso há muitas características de sua mãe, podemos apenas supor o que talvez Lóri 

tenha herdado dela. Anteriormente conjecturamos que a mãe de Lóri poderia ter um sido uma 

mulher que tomava conta de muitas negociações familiares, ou seja, que tinha uma atividade 

trabalhista que não era destinada ao seio doméstico. A relação disso com sua filha está ligada 

ao fato de Loreley também ter um ofício (professora), isto é, a protagonista de Uma 

aprendizagem optou por obter uma profissão, assim como a mãe certamente obteve.  
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Ainda em relação a citação de Pinto, notamos como é curioso o fato dela deixar claro que 

o distanciamento da mãe é algo comum em narrativas escritas por mulheres, pois isso nos leva 

a compreender que muitas das protagonistas de Lispector não têm ligação com a mãe de 

forma afetiva ou as mães não fizeram parte da vida de suas filhas. Temos como exemplo 

Macabéa, que foi criada por uma tia beata; Virgínia, que manteve certa distância de sua mãe 

desde menina e G.H., a qual não cita nenhuma vez sua família. Esse fato, pois, sugere que as 

protagonistas de Lispector, ao carregarem em sua bagagem a carência da referência feminina 

mais próxima de qualquer ser humano, acabam quase sempre se envolvendo de forma confusa 

e/ou dificultosa com a figura masculina: Macabéa com Olímpico; Virgínia com todos os 

homens que fazem parte de sua vida; G.H. e seu ex-parceiro, Joana com o pai e Otávio e Lóri 

com seu pai, os irmãos e uma relação controversa com Ulisses.  Os vínculos complicados que 

as protagonistas têm com o masculino esclarecem a questão de gênero nos romances em que a 

ênfase recai sobre as relações amorosas. Dessa forma, ao frisarmos esses envolvimentos 

amorosos, vemos que o encontro ou o desencontro entre os casais aparecem como propulsores 

para designar uma representatividade masculina e feminina.  

Observamos que no interior da busca das protagonistas Joana e Loreley questões como 

matrimônio e amor estão envolvidos, haja vista que a primeira protagonista busca situar-se 

quando está dentro de um casamento e a segunda protagonista é apresentada a essa ideia 

matrimonial e à possibilidade de amar no decorrer de sua trajetória. Porém, as duas mulheres 

em algum momento das narrativas tentam distanciar-se da ideia de casamento. Com relação a 

Loreley, fica claro, por sua resposta a Ulisses, a tentativa de ver-se afastada de uma 

nomenclatura que conduz o matrimônio como destino ao ser feminino. De acordo com ela, 

sua migração para o Rio de Janeiro aconteceu porque: ―[...] não queria me casar, queria certo 

tipo de liberdade que lá não seria possível sem escândalo, a começar por minha família, [...] 

(LISPECTOR, 1998, p. 50). Dessa forma, ao rejeitar o casamento, a protagonista decidi 

buscar um outro ideal para a conduta e papel feminino na cidade do Rio de Janeiro, espaço 

onde o pai, os irmãos e os comentários das pessoas da cidade suburbana não estariam 

presentes e assim ela teria mais liberdade para viver como queria. Essa liberdade que Lóri 

queria e que a família temia está nitidamente relacionada a sua autonomia sexual que 

certamente em sua cidade estava sob o mando do pai e dos irmãos.  A protagonista, então, ao 

desloca-se de espaço, vive relacionamentos casuais em que apenas o prazer sexual é sentido, 

não ligando-se, desse modo, a ninguém de forma emocional e afetiva até o momento que 

encontra um homem que lhe mostra a possibilidade de uma entrega de corpo e alma.  
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No tocante à protagonista de Perto do coração selvagem conhecemos sua opinião 

sobre o casamento depois que ela já está dentro da união conjugal. Em conversa com a amante 

de Otávio, Lídia, Joana revela o que pensava: ―o casamento é o fim, depois que me casar nada 

mais poderá me acontecer. [...] E ser uma mulher casada, quer dizer, uma pessoa com destino 

traçado. [...] Eu sempre dizia: nunca‖ (LISPECTOR, 1998, p. 149). Dessa forma, vemos que 

Joana também não aceitava o casamento como o destino traçado para a mulher. Todas as 

obrigações que a vida de casada impunha a uma mulher certamente não agradavam a 

protagonista, pois para ela o casamento traria o fim da liberdade de se conhecer o mundo e a 

vida.  

No entanto, sabemos que ela acaba se envolvendo numa relação amorosa em que 

Otávio a pede em casamento. Entendemos que, mesmo com a negatividade que a protagonista 

tinha sobre o casamento, a decisão de casar foi impulsionada por um desejo que a acompanha: 

―renascer sempre‖, ―inaugurar-se num terreno novo‖ (Cf. Lispector, 1998, p. 80). O 

casamento foi uma tentativa de encontrar um espaço para si mesma. Aparentemente Joana 

quis integrar-se aos códigos sociais que estão ligados às relações humanas. Mas como a 

protagonista mesma diz a Lídia, ―O mais engraçado é que ainda tenho a certeza que não me 

casei‖ (LISPECTOR, 1998, p. 148), ou seja, vemos que ela esclarece que o fato de estar junto 

a Otávio não pressupõe uma completude de si mesmo, como o interior do casamento imputa, 

principalmente à mulher. Dessa forma, a protagonista, mesmo estando casada 

institucionalmente, não conseguia se adequar e se ver confortável nessa condição. Ao se 

arriscar em busca de algo novo, ela só aumenta seu mal-estar e a visão negativa sobre o 

matrimônio, condenando-se, assim, à solidão a dois.  

De acordo com Silva (2010, p. 30) em Mulheres representadas na literatura de 

autoria feminina: vozes de permanência e poética de agressão, ―Quando a lógica do 

pertencimento à Ordem não é plenamente satisfeita, as mulheres experimentam o lado 

negativo do não-pertencimento: a solidão‖ (SILVA, 2010, p. 30). É justamente o que acontece 

com as protagonistas de Lispector, insatisfeitas com a lógica do pertencimento que os arranjos 

sociais lhes proporcionam, elas, consequentemente, tendem a se apartar da ligação física e 

emocional com o outro. Loreley experimenta esse tipo de solidão quando se distancia 

fisicamente de seu pai e irmãos e do que eles representavam, ou seja, não se sentindo à 

vontade naquele lugar e sem se identificar com o que ele propunha como vida social, ela tenta 

encontrar um espaço onde a sombra patriarcalista visível na família não tolhesse suas ações e 

pensamentos.  Já a protagonista Joana, desconfortável com a situação da falta de ligação com 

o marido, também escolhe a fuga como escape. Todavia, a fuga de Joana é o destino de sua 
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trajetória, enquanto que a fuga de Loreley para a metrópole é uma continuação do processo de 

busca de si que a protagonista empreende desde Campos. 

No Rio a vida de Lóri, incialmente, segue o mesmo curso que em Campos, no sentido 

da inexistência de laços afetivos com as pessoas que convive. Ela mora sozinha em um 

apartamento e ocasionalmente recebe visitas da empregada responsável pela refeição da 

protagonista. Lóri dá aula no primário, mas as relações entre as crianças e os colegas de 

trabalhos não passam da superficialidade cotidiana. De acordo com o narrador, Loreley ―não 

conseguia acertar o passo certo com as coisas ao seu redor.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 20), ou 

seja, mesmo com a mudança de espaço, a personagem mantém, ao menos incialmente, uma 

das características principais do herói problemático: solidão. Ela ainda anseia uma busca por 

si mesma na qual o sentimento de pertencimento ainda inexiste, haja vista que ela se vê na 

―condição de manca‖ (LISPECTOR, 1998, p. 20), como se lhe faltasse algo essencial.  

Todavia, Lóri conhece Ulisses, um professor de filosofia que acena uma possibilidade 

de aprendizagem existencial/social significativa e completa, em que ela conseguiria acerta o 

passo certo com as coisas que a rodeiam. É dentro da relação entre professores, na qual a 

protagonista se apresenta como aluno, que há o desenvolvimento de uma construção 

identitária em relação ao seu ser mulher. Embora não tenhamos acesso aos pensamentos e 

intenções do personagem de forma direta, uma vez que o narrador em terceira pessoa apenas 

delineia os pensamentos da protagonista feminina, a figura masculina é apresentada de 

maneira mais acentuada em relação aos outros romances de Lispector.  Isso acontece devido à 

importância que ele exerce na trajetória da protagonista no espaço urbano, o qual faz uma 

série de comentários filosóficos existenciais, que em sua visão, e também na visão da 

protagonista, são impulsos para esta conseguir viver e alcançar a si mesma.  

Dessa forma, Lóri aos poucos se liga afetivamente a Ulisses interessada na liberdade 

que ele lhe propõe, pois, como o narrador suspeita: ―era como se ele quisesse que ela 

aprendesse a andar com as próprias pernas e só então, preparada para a liberdade por Ulisses, 

ela fosse dele.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 16). O tipo de liberdade anunciada por Ulisses 

inquieta a protagonista, pois esta já vivia uma liberdade em sua forma de viver como mulher. 

Ela morava sozinha, tinha liberdade sexual e uma atividade de trabalho, tudo o que outrora era 

inadmissível a uma mulher solteira. Então, qual a liberdade que Ulisses prometia? que 

liberdade existiria para uma mulher que era independente e não se enquadrava na estrutura 

patriarcal ainda exposta na década de 1960? Era por isso que Lóri não conseguia entender o 

que esse homem queria além de desejá-la, tendo em vista que, culturalmente, o homem não se 
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nega ao prazer sexual e Ulisses chega até entrar em castidade quando o relacionamento deles 

se alonga.  

Entende-se que Lóri queria se relacionar apenas sexualmente com Ulisses, assim como 

se relacionou com seus cinco amantes. No entanto, Ulisses não queria apenas uma entrega de 

corpo, mas de alma também. A protagonista tenta seduzi-lo utilizando atributos femininos 

culturalmente designados para a atração masculina: roupas apertadas, maquiagem, joias, 

perfumes com bom aroma e cabelo arrumado, mas fracassa ao tentar seduzi-lo e aceita o jogo 

imposto por ele: quando ela aprendesse a ―ser‖, eles iriam estar realmente juntos. A 

aprendizagem da protagonista segue um trajeto que implica em ela buscar se conhecer como 

humano e como mulher. A sensação de desconforto que havia em Campos, posteriormente, 

depois de conhecer Ulisses, segue uma direção diferente, pois Lóri agora não vai fugir desse 

espaço, mas sim tentar se adaptar a ele por intermédio do auxílio do personagem masculino e 

de sua experiência solitária.  

Aparentemente o trajeto e busca de Loreley se assemelha ao herói luckacsiano do 

romance de educação (bildung)
20

, cuja ação está calcada numa aproximação entre herói e 

mundo. De acordo com Neto (2006, p.17): ―esta [ação] apresenta a centralidade casual do 

protagonista‖, ou seja, o personagem peregrina, anseia vivenciar a dor, mas o fracasso não é 

totalizante, pois acontece uma espécie de síntese em sua busca promovida por uma relação 

dialética com o mundo. Esse aspecto é trabalhado por Terezinha Goreti Rodrigues dos Santos 

(2006) em seu trabalho dissertativo intitulado ―Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres 

como Bildungsroman‖, na qual a estudiosa afirma que Uma aprendizagem é um romance de 

formação feminino, tendo em vista que ele atende a algumas características que fazem parte 

desse termo, os quais são: forma romanesca circular, incursões pela natureza e momentos 

epifânicos. (Cf. SANTOS, 2006, p. 103). 

 Contudo, de acordo com Santos (2006), Uma aprendizagem segue uma finalização 

distinta do que normalmente se evidencia nos Bildungsromans femininos, pois nestes há uma 

sensação de fracasso mais preponderante, enquanto no romance do corpus deste trabalho há 

um ―happy end‖, que, ao ver da estudiosa, ―sinaliza para uma nova forma de literatura‖ 

(SANTOS, 2006, p. 103).  O caráter positivista, desse modo, acaba se assemelhando mais 

diretamente aos apontamentos sobre o herói masculino que Lukács menciona, porém diverge 

do que Lispector imprimira anteriormente nas relações amorosas de suas protagonistas, pois 

                                                           
20

 Tradicionalmente, o significado do termo alemão ―Bildung‖ está associado a ―formação, educação, cultura ou 

processo de civilização‖. Essa palavra foi criada por Carl Von Morgenstern e divulgada por Dilthey, que elegeu 

o romance Wilhelm Meister Lehrjahre, de Goethe, ―o protótipo ou modelo arquetípico do gênero‖. (PINTO, 

1990, p. 09-10) 
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estas não conseguem um final feliz com o masculino, a exemplo, Joana. Em relação a essas 

duas protagonistas, percebemos que à medida que o romance Perto do coração selvagem vai 

se desenvolvendo Joana tende a se afastar do seu par, Otávio, enquanto a Lóri, à medida que o 

romance se desenvolve, se aproxima cada vez mais de Ulisses até a cena final do romance, na 

qual os dois se sentem prontos para se unirem sexualmente.   

 A integração buscada pelo herói problemático se dá por meio de dois vieses: o pessoal 

e o social. Em Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe, Wilhelm Meister 

consegue os dois vieses de integração, pois, uma vez sendo homem não tinha que lidar com 

algumas impossibilidades para atuar em sociedade como uma mulher teria. É justamente o 

que Pinto (1990) discute em relação ao Bildungsroman feminino. Ao trazer a base do termo 

Bildungsroman, ou seja, o romance de Goethe, ela mostra como o romance de aprendizagem 

masculino se difere do feminino: ―enquanto o herói busca uma filosofia de vida e uma 

vocação, a mulher procura uma identidade (grifo nosso), a realização e a afirmação do EU 

em seus próprios termos‖ (PINTO, 1990, p. 148), tendo em vista a relação de oposição que 

acontece entre o ser feminino e a sociedade. No entanto, a afirmação da identidade dessas 

protagonistas femininas não consegue ter os dois vieses que há no bojo da integração, a social 

e a pessoal. Segundo os apontamentos de Pinto (1990), ou a protagonista pode ter integração 

pessoal ou a protagonista não tem nenhuma das integrações. 

 Desse modo, a integração social nunca é conseguida pelas personagens femininas, de 

acordo com o que Pinto aponta, pois elas só conseguem a integração pessoal quando assumem 

uma posição fora da estrutura social em que vivem.  Tal fato é o que acontece com Joana. Ela 

prefere permanecer na solidão e romper com as limitações sociais impostas ao ser feminino, 

ou seja, socialmente falando, Joana não encontra um lugar para o seu ser mulher e o 

deslocamento se torna evidente. Em contrapartida, o destino de Lóri segue o prumo oposto 

apenas no que se refere a relação com o amado, pois ela usa a solidão para refletir sobre si nos 

momentos que se distancia de Ulisses e consegue se enxergar com uma identidade feminina 

integrada na relação com o personagem masculino. No entanto, assim como Joana, ela 

também nega a estrutural social na qual está inserida, mas revela uma nuance distinta da 

protagonista de Perto do coração selvagem. 

Nesse sentido, veremos a seguir como a relação amorosa está indiscutivelmente ligada 

ao confronto das vozes sociais referentes à relação de gênero que eram disseminadas na época 

evocada nos romances. Ao colocarmos em ênfase as relações amorosas das protagonistas, 

perceberemos as diferenças e semelhanças de como elas se veem como mulher no contexto 

patriarcal brasileiro. 



105 
 

3.2 Joana/Otávio e Lóri/Ulisses: conflitos entre as vozes sociais da tradição patriarcal e 

da tradição moderna 
     

Os romances Perto do coração selvagem e Uma aprendizagem ou O livro dos 

prazeres narram a estória de duas mulheres que pertencem a momentos históricos distintos na 

sociedade brasileira, mas que são marcados por uma relação de gênero semelhante, uma vez 

que a relação entre feminino e masculino, nesses contextos, são conflitivas e caóticas. As 

protagonistas, desse modo, se interligam pela trajetória de busca e solidão que sentem dentro 

de seus contextos sociais e também por vivenciarem relações amorosas com homens que são 

apresentados como os mais racionais por estarem envolvidos com o saber institucionalizado ─ 

Otávio é redator numa revista de direito e se considera um trabalhador intelectual e Ulisses é 

professor de filosofia numa universidade no Rio de Janeiro e se considera, igualmente, como 

um homem que possui muita sabedoria.  

Desse modo, vinculadas a esses homens, as protagonistas se depararam com certos 

incômodos que a relação de gênero proporciona, principalmente, à mulher. A relação 

conflitiva dos casais se dará em razão da circunstância histórico/social que apresenta vozes 

sociais relacionadas à identidade feminina da mulher brasileira e provocam perturbações tanto 

em Joana como em Lóri. Por exemplo, evidenciemos, primeiramente, como se dá a relação 

entre o feminino e o masculino em Uma aprendizagem ao demonstrarmos e analisarmos 

como Ulisses é importante para o sentido da identidade que a protagonista constrói em sua 

trajetória, para, em um momento posterior, confrontarmos a relação de Joana e Otávio com a 

relação de Lóri e Ulisses. 

Uma aprendizagem nos parece intrigante ao ressaltar um casal que vivencia uma 

história de amor que beira a pieguice. No entanto, a partir de uma reflexão baseada no 

contexto social que o romance evoca, percebemos que as imagens exageradas de 

sentimentalismo estão ligadas a aspectos ideológicos pertencentes à relação de gênero. O 

romance Uma aprendizagem faz parte de uma conjuntura social brasileira em que as 

transformações políticas e sociais estavam mais intensas, uma vez que em 1969 imperava no 

país os atos institucionais (AIs) aplicados pelos militares a movimentos contrários a essa 

repressão; inclusive o movimento feminista que se tornou mais evidente nessa época.  

Esse período histórico foi marcado pela segunda onda feminista, a qual defendia a 

expansão do uso da pílula anticoncepcional, o que proporcionava a escolha para o sexo 

feminino, haja vista que com a pílula a mulher poderia optar por ter filhos ou não. Dessa 
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forma, a mulher obteve uma liberdade sexual maior, a qual a possibilitava viver amores livres, 

sem a sombra da relação séria, ou adiar o quanto quisessem a gravidez.  

Assim sendo, a década de 1960 ficou conhecida como a época da revolução sexual no 

mundo ocidental, na qual valores e condutas em relação à questão de gênero começaram a 

mudar de forma mais intensa, provocando calorosas discussões e dissensões na sociedade 

brasileira e no mundo. De acordo com Maria de Fátima da Cunha, em relação aos perfis 

femininos e masculinos nessa época, no artigo ―Homens e mulheres nos anos 1960/70: um 

modelo definido?‖, havia na década de 1960/70:  

 

[...] múltiplas facetas da mulher, que ora reproduzem o modelo dominante, 

ora desvendam uma outra mulher que começa a ‗ousar‘, revelando, desse 

modo, um momento em que se coloca a possibilidade de ruptura dos papéis 

femininos tradicionais (CUNHA, 2001, p. 203). 

 
 

É esse contexto que enxergamos na materialidade narrativa do romance Uma 

aprendizagem. A relação amorosa de Loreley e Ulisses está pautada por vozes sociais que 

corporificam comportamentos e formas de pensar em relação às questões de gênero que 

estavam em demasiado atrito na época que perpassa o romance.  

Essas vozes que se encontram atravessadas no romance Uma aprendizagem, também 

se fazem presente no primeiro romance de Lispector, uma vez que a protagonista se encontra 

reflexiva sobre suas atuações como mulher. Apesar do boom que a modernidade causou nas 

artes, política e sociedade brasileira, as representações femininas nessa época, em comparação 

a década de 1960, eram mais rígidas no sentido de que a visão sobre o feminino estava 

coligada, especificamente, ao espaço do lar. Até mesmo as atividades profissionais que 

surgiram nesse período mantinham uma associação à características do eterno feminino, a 

exemplo, a profissão de professora do primário e enfermeira, que mantem o traço de 

cuidadora exposto na relação mãe/filho e, além disso, não era para todas as mulheres, mas as 

de classe social elevada. No período de 1930 a 1945, além de uma participação no mundo do 

trabalho, a mulher teve uma conquista importante em relação a sua inserção na política, isto é, 

o direito de votar, que até 1932 era destinado apenas ao homens brasileiros.  

 Nessa perspectiva, era essa mudança emergente na profissionalização e direitos 

femininos, proporcionadas pelo desenvolvimento econômico do país que se desgarrava da 

economia agrícola para à industrial, que as vozes sociais correspondentes à relação de gênero 

estão direcionadas. Essas vozes são nomeadas aqui como a voz da tradição patriarcal e a voz 

da tradição moderna.  
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O que compreendemos como tradição patriarcal é toda uma herança cultural do mundo 

ocidental que atribui uma identidade ―ideal‖ para ser homem e ser mulher. O segundo termo, 

tradição moderna, parece contraditório, tendo em vista que as duas palavras separadamente se 

referem a ideias opostas: o termo tradição normalmente está ligado a algo acontecido no 

passado e o termo moderno é observado como algo recente. No entanto, nossa intenção ao 

usar essa expressão é mostrar que há uma voz social, no que se refere à relação de gênero, que 

sempre transitou na sociedade e no imaginário coletivo, mas só ganhou maior contorno depois 

do século XX. Essa voz se refere a uma concepção do ser homem ou mulher mais volátil que 

a tradição patriarcal intenta, mas que também recai em certas características que fazem parte 

de seu bojo.   

À vista disso, o romance Uma aprendizagem ou O Livro dos prazeres, bem como em 

Perto do coração selvagem, vemos como as protagonistas estão imersas em uma rede social 

na qual essas vozes circulam e se chocam. Percebemos tal fato através das perspectivas 

narrativas que se apresentam nos romances, uma vez que elas revelam os discursos das 

personagens de forma diretamente ou indiretamente. Deixamos claro no capítulo anterior que 

a narrativa de Perto do coração selvagem é a de onisciência múltipla, ou seja, o narrador 

perspectiva a narração por diferentes personagens. Dessa forma, no romance de estreia de 

Lispector, há a centralidade narrativa tanto nas personagens femininas como nas masculinas, 

o que proporciona uma visibilidade maior de como as vozes da tradição patriarcal e a 

moderna se apresentam introduzidas no romance. 

Já em Uma aprendizagem, o narrador tem onisciência seletiva, ou seja, a narrativa se 

perspectiva através do ponto de vista de um só personagem (Cf. FRIEDMAN, 2002, p. 178). 

Nesse caso, temos acesso apenas aos meandros da mente da personagem feminina, Loreley. 

No entanto, embora não haja transição entre a perspectiva feminina e a masculino na 

narrativa, podemos enxergar o discurso, as intenções e as sensações de Ulisses através das 

―unidades dialogais‖ (Cf. NUNES, 2005) mantidas em demasia ao longo do romance.  Assim, 

por meio da conversa entre esses personagens, é também possível observar a inscrição das 

vozes sociais as quais estamos aludindo.  

Sendo assim, levamos em consideração as ideias de gênero que são perceptíveis nos 

dois romances. Segundo Carla Bassanezi Pinsky:   

 

As relações de gênero são definidas pela maneira como as pessoas dão 

significado e interpretam suas experiências [...], e, ao mesmo tempo, passam 

a agir de acordo com as representações construídas (PINSKY, 2014, p. 12). 

 

http://editoracontexto.com.br/autores/carla-bassanezi-pinsky.html
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Dessa forma, as palavras da estudiosa corroboram com a significação da existência das 

vozes sociais as quais nos referimos, pois as representações aludidas por ela estão no bojo da 

voz da tradição patriarcal e da tradição moderna que circulam dentro das relações sociais.  O 

que vamos enxergar nos romances é que essas vozes entram em conflito de acordo com as 

atuações das personagens com seus parceiros amorosos. Os embates existentes entre os casais 

nos fazem enxergar que a identidade feminina das personagens de Clarice Lispector é 

construída no processo da interação.  

No cerne da interação está o ―diálogo‖, termo usado com mais frequência pelo Círculo 

bakhtiniano e que pode ser entendido como metáfora, haja vista que seu sentido dicionarizado 

se refere a tipos de estrutura gramatical, a conversa entre falantes que presumem um 

consenso. Todavia, o termo não se refere a esses sentidos, não obstante fazer parte deles, mas 

a algo mais abrangente. Segundo Bakhtin:  

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 

formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-

se compreender a palavra ―diálogo‖ num sentido amplo, isto é, não apenas a 

comunicação em voz alta de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (BAKHTIN, 2012, p. 127).  

 

Desta sorte, a expansão dada ao termo nos permite observá-lo na ação entre autor e 

leitor, entre professor e aluno, entre personagem e autor, entre personagens, ou seja, em 

diferentes tipos de interlocutores, não apenas com o sentido de concordância, mas direcionado 

por uma significação dialógica. Nesse sentido, o que se reverbera na atuação de determinados 

sujeitos não será apenas as palavras, as entonações, as formas morfológicas ou sintáticas e os 

sons, mas também elementos não verbais que dão vida a sua enunciação.  

 Assim, a enunciação de determinado sujeito não estará isolada, pois ela é perpassada 

por aspectos sociais, culturais, históricos e políticos os quais conduzem o sujeito como parte 

de um discurso. Na acepção bakhtiniana, a enunciação permite/provoca um ato de 

responsividade com outras enunciações emitidas no contexto social que os sujeitos 

participam. O diálogo bakhtiniano estaria aí situado, pois ele estabelece uma interação, ou 

seja, uma ação dupla, entre enunciações emitidas por sujeitos com valores e conhecimentos 

individuais que podem ou não serem modificados à medida que eles interagem dentro do 

espaço que vivem. 

Assim sendo, fica claro que a palavra diálogo é entendida no contexto bakthiniano 

como ―contraposição do ‗eu‘ ao ‗outro‘‖ (BAKHTIN, 2005, p. 257) na qual os princípios de 
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construção podem ser: ―o cruzamento, a consonância ou a dissonância‖ (BAKHTIN, 2005, p. 

271). Em outras palavras, o diálogo afirma uma ideia, que não apenas se dirige ao consenso, e 

amplia as possibilidades de (re)significação na interação entre dois sujeitos socialmente 

situados. A seguinte explicação de Faraco (2009, p. 68) alarga a compreensão que podemos 

ter sobre esse termo quando este afirma que Bakhtin e o círculo:  

 

[...] tentam dar conta da dinâmica das relações dialógicas num contexto 

social dado e observam que essas relações não apontam apenas na direção 

das consonâncias, mas também das multissonâncias e dissonâncias. Delas 

pode resultar tanto a convergência, o acordo, a adesão, o mútuo 

complemento, a fusão, quanto a divergência, o desacordo, o embate, o 

questionamento, a recusa.  

 

 

Ao ligarmos essa afirmativa ao que já citamos sobre o que Bakhtin introduz, 

compreendemos que, de uma maneira geral, o diálogo é a própria ação das relações 

humanas/sociais/políticas na qual se observa a dinâmica do processo de interação das vozes 

sociais nas enunciações de determinados sujeitos.  Dessa forma, a constituição da identidade 

feminina das protagonistas é perceptível devido à emissão enunciativa de suas falas e dos seus 

parceiros amorosos que, ao estarem situados dentro de um contexto social, produzem uma 

significação do que é ser mulher para Joana e Loreley através das relações dialógicas que se 

montam entre os enunciados dos casais.  

Nos dirigindo especificamente ao segundo romance, vamos perceber que a 

protagonista e o personagem masculino não estão tão distantes, pelo menos 

profissionalmente, um do outro. Loreley é professora do primário e Ulisses professor de 

filosofia em uma universidade. No entanto, embora Lóri seja de um segmento da educação 

abaixo em relação ao de Ulisses, fez muitas viagens para fora do país em virtude de ser de 

uma família que tinha muitas posses e, que mesmo depois de perder parte dessa fortuna, a 

auxiliava com quantias mensais quando ela foi embora para o Rio de Janeiro. 

As muitas viagens que a protagonista fazia pela Europa davam a oportunidade para 

Loreley conhecer outros povos, outras culturas, ou seja, ao lidar com as diversidades que o 

continente europeu abrange, as viagens proporcionavam conhecimentos obtidos no contato 

direto com as pessoas dos países que ela visitava, o que a fazia inteirar-se sobre as visões de 

mundo que a cultura de determinada nação expõe. Percebemos que nessas viagens a 

protagonista, ao falar do silêncio de Berna e do inverno ―cheios de trevas‖ (LISPECTOR, 

1998, p. 45) de Paris, também buscava sentir bastante as sensações que os lugares 
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provocavam, uma vez que a narrativa demonstra que há uma forte ligação da protagonista aos 

aspectos da natureza, como lua, sol, água e etc. 

 Nesse sentido, podemos compreender que a protagonista valorizava muito os prazeres 

que experimentava em suas atividade de lazer pelos inúmeros países da Europa que viajava. 

Tal fato se diferencia de Ulisses que, ao contrário, nunca viajara para fora do país, pois, 

segundo o personagem, seu prazer não estava ligado ao lazer, mas ao pensar, por isso ele 

aplicava quase todo seu dinheiro ―na compra de livros caríssimos‖ (LISPECTOR, 1998, p. 

92). 

Dessa maneira, o envolvimento demasiado de Ulisses com os estudos, reforçado pela 

ausência de uma origem familiar, revela um personagem que vive solitariamente nas 

divagações que a disciplina que leciona provoca. Enxergamos na narrativa como ele é ligado 

ao ofício de professor e age sem modéstia quando menciona sobre o emprego:  

 

Não quero dizer que os motivos de se ser dos melhores sejam sempre os 

mesmos. Eu, por exemplo, suponho ser dos melhores professores da 

faculdade. Primeiro porque a matéria sempre me apaixonou e eu esperava 

dela que me respondesse a perguntas, que me fizesse pensar. Tenho um 

prazer enorme de pensar, Lóri. Depois, por sorte, tive ótimos professores, 

além de simultaneamente ser um autodidata: [...] Outra sorte que tenho como 

professor: ser amado pelos alunos. (LISPECTOR, 1998, p. 92)  
 

 

Nesse ponto há de ressaltarmos que o romance traz a inscrição de um personagem 

masculino que é semelhante a outros personagens de Lispector que fizeram par com as 

protagonistas romanescas. Destaquemos Mateus, marido de Lucrécia; Vicente, namorado de 

Virgínia; e Otávio, marido de Joana. Todos eles se apresentam nas narrativas como homens 

estruturados financeiramente, detentores de saberes formais e com certo ar de prepotência no 

desempenho de suas funções em seus trabalhos. Os personagens citados fazem parte de 

contextos históricos/sociais em que a voz social da tradição patriarcal direciona suas ações e 

atitudes para se verem como homens que possui um grande intelecto, uma vez que os homens 

eram maioria nas universidades e no mercado de trabalho nas épocas que são elucidadas nos 

romances os quais esses personagens fazem parte. Nesse sentido, essa constância observada 

quanto à construção masculina, significa que a relação do masculino com o feminino será 

buscada, pelos namorados/maridos das protagonistas, seguindo essa lógica patriarcal do 

homem como detentor da sabedoria, o que provocará algum inconveniente às suas parceiras.  

Observemos, por exemplo, a relação existente entre Ulisses e Otávio quanto a 

diligência com que falam ou agem em relação as suas atividades profissionais e como isso se 



111 
 

apresenta em sua relação com as protagonistas. Na citação acima vemos que Ulisses se 

denomina autodidata, o melhor professor da universidade e adorado por seus alunos. Otávio 

também se ver como ―um trabalhador intelectual‖ (LISPECTOR, 1998, p.121) por ser redator 

de uma revista de direito e ter conhecimento em filosofia. Ambos os personagens são 

envolvidos pela necessidade ou obrigação de escrever. De acordo com Ulisses:  

 

Meus poemas são não-poéticos mas meus ensaios são longos poemas em 

prosa, onde exército ao máximo a minha capacidade de pensar e intuir. Nós, 

os que escrevemos, temos na palavra humana, escrita ou falada, grande 

mistério que não quero desvendar com o meu raciocínio que é frio 

(LISPECTOR, 1998, p.93).  

 

 

 Vemos que há em Ulisses, mesmo ele admitindo um raciocínio frio, uma inclinação 

para a subjetividade poética em seus trabalhos escritos. Com Otávio isso não existe, ele 

procura ser o mais racional e direto na escrita, pois suas ambições não se limitam a 

aprendizagens existenciais como Ulisses aparenta buscar sempre, mas sim reconhecimento 

profissional e acúmulo de saberes de grandes pensadores e filósofos como Spinoza. Vemos 

abaixo como é a relação de Otávio com a escrita:  

 

Alguma palavra imobilizou-o, a mão no ar, a boca aberta como um peixe 

morto. De repente afastou o livro com um safanão. O olhar brilhante e 

ganancioso, escreveu depressa no caderno, parando um instante para respirar 

ruidosamente e, num gesto que a sobressaltou, bater nos dentes com os nós 

dos dedos (LISPECTOR, 1998, p. 107).  

 

   

Dessa forma, podemos ver que Otávio é calculista e metódico em sua forma de 

escrever, enquanto Ulisses aparenta um despojo e uma liberdade maior na condução de sua 

escrita. No entanto, ambos os personagens se preocupam com suas atividades profissionais de 

tal forma que tentam demonstrar e usar seus intelectos em seus vínculos amorosos. Otávio, 

por exemplo, tenta demonstrar, desde o momento que conhece Joana, que é mais perspicaz e 

inteligente que a protagonista. A cena do jantar no capítulo ―Otávio‖ demonstra bem como ele 

se comportar como superior em relação a protagonista. Já em Uma aprendizagem, o próprio 

Ulisses afirma que age professoralmente com Lóri, como podemos ver nesse trecho: ―Este 

meu senso didático, que é uma vontade de transmitir, eu também tenho em relação a você, 

Lóri, se bem que você seja a pior de meus alunos‖ (LISPECTOR, 1998, p. 80).  

Destarte, ao introduzir suas experiências proporcionada pelo seu trabalho na relação 

com a protagonista, é notável que a participação de Ulisses na procura de Lóri por sua 
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identidade se faz considerável. O vínculo entre o casal pode ser estabelecido por quatro fases 

dentro do enredo romanesco, as quais serão discriminadas ao longo deste tópico. Nas 

primeiras trinta páginas do romance a protagonista tem várias hesitações confusas para ir ou 

não a um encontro com Ulisses. Essa primeira fase revela a perturbação que a protagonista 

sente ao ser confrontada por um homem que ela esperava que fosse igual aos cinco amantes 

que teve. Desde que Loreley conhece Ulisses na rua enquanto esperava um táxi, ela tinha 

expectativas de que pudesse se relacionar com ele apenas de forma casual, sem compromisso, 

pois ―aquela não era para ela época de ‗meditação‘ que de súbito parecia ridícula: estava 

vibrando em puro desejo [...]‖ (LISPECTOR, 1998, p.16). No entanto, mesmo confusa em 

relação às atitudes do personagem masculino, a protagonista percebe que existe algo que a 

liga a ele: 

 

Era como se Ulisses tivesse uma resposta para tudo isso e resolvesse não dá-

la — e agora a angústia vinha porque de novo descobria que precisava 

de Ulisses, o que a desesperava — queria poder continuar a vê-lo, mas 

sem precisar tão violentamente dele. (grifo nosso) [...] Mas Ulisses, 

entrando cada vez mais plenamente em sua vida, ela, ao se sentir protegida 

por ele, passara a ter receio de perder a proteção (LISPECTOR, 1998, p. 18-

19). 

 

 

  Nesse sentido, ao invés de haver uma dependência de Ulisses para com a 

protagonista, tendo em vista que foi ela quem buscou, obstinadamente, atraí-lo primeiro, 

chegando até ficar apenas de camisola ―curta e transparente‖ (LISPECTOR, 1998, p. 34) para 

tentar conquistá-lo, é ela quem se sente dependente dele.  A citação é bem clara quando alude 

o fato de Lóri se sentir bem com a proteção oferecida pelo homem a ela, embora não quisesse 

sentir essa ansiedade em vê-lo novamente. Algo diferente acontece em Perto do coração 

selvagem, pois não há uma relação de dependência afetiva de Joana para com o seu marido, 

mas sim social. Nessa passagem podemos enxergar que a protagonista não anseia por seu 

parceiro como Loreley anseia, pelo contrário, ela prefere permanecer distante do marido: 

―Otávio saíra cedo e ela o abençoava por isso como se ele lhe tivesse concedido 

intencionalmente tempo para pensar, para observar-se. (LISPECTOR, 1998, p. 139). Joana 

percebe que na ausência do marido consegue refletir melhor sobre sua própria vida e sobre si 

mesma. No entanto, vale ressaltar que a sensação que ambas as protagonistas tem em relação 

à ausência dos seus parceiros são intensificadas por contextos distintos. Enquanto Lóri inicia 

uma relação amorosa com Ulisses, o que proporciona certa ansiedade em estar com o 

parceiro, Joana já está casada com Otávio, sentindo mal-estar por suas obrigações de esposa.  
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 Todavia, a relação de dependência entre o casal de Uma aprendizagem nos leva a 

ligação dos nomes das personagens à referências mitológicas, uma vez que Ulisses é o nome 

do herói da narrativa epopeica A odisseia de Homero e Loreley é o nome que provém de uma 

sereia do folclore alemão (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 98).  Logo que temos essa informação, 

recordamos o canto XII do livro A odisseia de Homero o qual narra a passagem em que 

Ulisses resiste ao canto das sereias quando tem que passar pelo território delas. Como 

estratégia, Ulisses se amarra ao mastro de seu navio para não cair na sedução das lindas 

sereias. No romance Uma aprendizagem, podemos dizer que o personagem masculino 

também resiste ―ao canto‖, ou seja, as estratégias de sedução, de Loreley e se agarra a ação de 

esperar o que ele próprio propôs. O interessante é que essa espera do personagem liga-se, 

agora de forma inversa, também à narrativa homérica, haja vista que na Odisseia quem espera 

pelo amado é Penélope, mulher de Ulisses, enquanto na narrativa moderna de Lispector é 

Ulisses quem espera por Loreley até que ela chegue ao encontro de si no decorrer de sua 

peregrinação. 

Dessa forma, enxergamos que as atitudes do personagem masculino aparentam revelar 

que ele age com inteligência e estratégia ao lidar com a protagonista, pois além de fazer 

promessas, falar com pedantismo e sempre se colocar num nível de aprendizagem muito além 

dela. Ele também aguça o desejo da personagem feminina com a ausência de contato físico. 

Assim, a espera é revestida por uma sedução masculina para conseguir conquistar Loreley não 

só de corpo, mas de alma também.  

Essa promessa quase ―espiritual‖ que Ulisses apresenta a protagonista está ligada, em 

nossa visão, a questão do amor que perpassa o romance. No entanto, a conquista de Ulisses 

por uma mulher que lhe dê não apenas prazer sexual, não acontece imediatamente; a 

protagonista se relaciona com Ulisses através de alguns encontros, trocas de bilhetes e de 

ligações telefônicas que duram o ciclo de um ano. A relação do casal se alonga devido Ulisses 

ter percebido certa minúcia na protagonista, conforme esclarece a citação abaixo:  

 

— Sabe, Lóri, disse ele agora sorrindo. Depois que encontrei você umas três ou 

quatro vezes — por Deus, talvez tenha sido exatamente da primeira vez que vi 

você! — pensei que poderia agir com você com o método de alguns artistas: 

concebendo e realizando ao mesmo tempo. É que de início pensei ter 

encontrado uma tela nua e branca, só faltando usar os pincéis. Depois é que 

descobri que se a tela era nua era também enegrecida por fumaça densa, 

vinda de algum fogo ruim, e que não seria fácil limpá-la  (LISPECTOR, 

1998, p. 52). 
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Essa fala pretensiosa do personagem masculino esclarece bastante quais eram suas 

intenções para com a protagonista. A metáfora da tela branca alude à questão de uma 

construção da identidade feminina feita do lado de fora da interioridade da própria 

personagem, ou seja, ao demonstrar que Lóri era uma tela enegrecida, ele revela que a 

construção interior da protagonista, que se formou ao longo dos anos, era equivocada. Com 

essa analogia, o personagem já aponta a questão que se evidencia ao final do romance, que é a 

de se desvincular do contexto social que circula imagens da mulher, dos homens e também 

das classes sociais. A personagem, desse modo, precisava se desgarrar dos prazeres 

superficiais que ela obtinham com o lazer e o sexo livre, para conhecer um prazer mais 

completo que não se referia apenas a seu corpo, mas a sua alma também. Prazer esse que seria 

possível a partir do momento do desabrochar de um ―amor verdadeiro‖, o que nos faz 

relembra os romances de mocinha tão bem plasmados pelos românticos no século XIX.  

Na verdade, é a partir do contato relativamente distante, que a protagonista mantem 

com o personagem masculino, que ela vai conseguindo obter suas primeiras aprendizagens 

existenciais para depois se ver mais nitidamente como mulher. Podemos estabelecer o 

momento das orientações iniciais do personagem masculino e algumas aprendizagens de 

Loreley como a segunda fase pela qual ela passa no enredo romanesco para alcançar sua 

identidade.  De início, podemos perceber que a protagonista aprende coisas relacionadas a sua 

alma, a agir como ser humano no mundo:  

 

De Ulisses ela aprendera a ter coragem de ter fé — muita coragem, fé em 

quê? Na própria fé, que a fé pode ser um grande susto, pode significar cair 

no abismo, Lóri tinha medo de cair no abismo e segurava-se numa das mãos 

de Ulisses enquanto a outra mão de Ulisses empurrava-a para o abismo — 

em breve ela teria que soltar a mão menos forte do que a que a empurrava, e 

cair, a vida não é de se brincar porque em pleno dia se morre (LISPECTOR, 

1998, p. 32).  

 

 

Essa fala do narrador esmiuçando a mente da protagonista é o primeiro trecho que vem 

logo após o título de um possível capítulo chamado ―Luminescência‖ que, por sua vez, veio 

depois que a protagonista aceitou realmente ir a um encontro com Ulisses na primeira parte do 

romance. Ao recorrermos aos dicionários vemos que o nome luminescência
21

 é uma luz 

obtida sem elevação de temperatura e que se observa, por exemplo, em pirilampos e outros 

isentos noturnos, ou seja, é uma luz intermitente, que não é contínua. 

                                                           
21

 Fonte http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/luminescencia%20_993898.html  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/luminescencia%20_993898.html
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 Podemos associar essa palavra, que aparece sozinha em uma página do livro, como 

uma metáfora para a espécie de ―iluminação‖, aprendizagem, que a protagonista teve no 

contato com o personagem masculino nesse primeiro momento. Assim, como a citação acima 

esclarece, a protagonista aprendeu a ter coragem de ter fé, isto é, ela deu um passo para não 

ter medo do mundo e nem daquilo que anseia possuir de si própria, pois ela entende que devia 

correr riscos. Porém, a luz intermitente, que a palavra luminescência sugere, está ligada ao 

fato de que as aprendizagens, ou seja, os momentos de iluminação da protagonista, acontecem 

em certos intervalos de tempo.  

 É sempre após a protagonista falar com Ulisses, seja por telefone, seja pessoalmente 

ou através de bilhetes, que o narrador delineia certas modificações na visão da protagonista 

sobre o mundo ou a si mesma. Além dessa aprendizagem que ressaltamos, podemos listar 

mais duas outras aprendizagens de Loreley nessa segunda fase de sua trajetória ─ ela também 

aprende a ―se aproximar das coisas sem ligá-las à sua função (LISPECTOR, 1998, p. 35) e a 

não cortar a dor (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 40).  Essas duas aprendizagens são observadas 

pela protagonista quando ela está sozinha refletindo sobre sua ligação com o mundo e quando 

escreve um bilhete a Ulisses com pensamentos sobre o silêncio. Essas aprendizagens estão 

ligadas ao fato de que Lóri deveria sair de sua zona de isolamento e se aproximar das pessoas, 

ainda que as relações humanas sejam dolorosas. Nesse sentido, ela entende, após reflexões, 

que realmente deve tentar estabelecer contatos afetivos com as pessoas, pois ―o seu caminho 

era os outros. Quando pudesse sentir plenamente o outro estaria salvo e pensaria: eis o meu 

porto de chegada.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 57).  

 No entanto, Lóri também têm vivencias externas que não estão ligadas tão diretamente 

a pessoas, são períodos em que percebemos uma solidão criadora quando ela está em contato 

com elementos da natureza. Podemos dizer que um dos pontos máximos em que a 

protagonista tem a impressão de encontro de si seja a cena do banho de mar. Essa cena, além 

de metaforizar a experiência de avanço de Loreley, nos traz a inscrição da complexidade do 

ser feminino ao observamos a comparação que o narrador faz entre a mulher e o mar:   

 

Aí estava o mar, a mais ininteligível das existências não-humanas. E ali 

estava a mulher, de pé, o mais ininteligível dos seres vivos. Como o ser 

humano fizera um dia uma pergunta sobre si mesmo, tornara-se o mais 

ininteligível dos seres onde circulava sangue. Ela e o mar. Só poderia haver 

um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro: a entrega de 

dois mundos in-cognoscíveis feita com a confiança com que se entregariam 

duas compreensões (LISPECTOR, 1998, p. 78).  
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  Essa comparação que é estabelecida na citação acima torna evidente a profundidade, a 

dificuldade e a grandeza que envolve o ser feminino, visto não só no romance Uma 

aprendizagem, mas também em Perto do coração selvagem. Esse último romance denota a 

questão da mulher como enigma, quando o narrador narra as reflexões da protagonista: ―E a 

mulher era o mistério em si mesmo, descobriu‖ (LISPECTOR, 1998, p. 141). Nesse sentido, o 

questionamento da mulher como problemática, nos dois romances, não se refere apenas a uma 

visão de fora sobre as protagonistas, mas a visão delas sobre si mesmas. Ambas reconhecem 

suas próprias complexidades e tentam esclarecer suas identidades a si próprias de acordo com 

suas observações, analises e reflexões sobre seus relacionamentos criados com as pessoas que 

as circundam.  

 Ainda em referência a citação anterior, vemos que há, juntamente com a relação da 

mulher ao mar, uma outra metáfora que relaciona o ser feminino ao masculino, quando o 

narrador fala que entre a protagonista e o mar só poderia haver um encontro se um se 

entregasse ao outro. Ao levarmos em consideração que para Loreley ―o cheiro [do mar] era 

todo masculino [...]‖ (LISPECTOR, 1998, p. 112), entendemos que o narrador, por meio 

dessa metáfora, expõe que a relação entre o homem e a mulher é sempre dificultosa, pois 

ambos são ―dois mundos incognoscíveis‖ e o encontro perfeito entre eles só pode acontecer 

quando ambos se entregam sem reservas e com confiança um no outro.  

 No entanto, dentro da relação amorosa do casal em destaque, os impedimentos para 

um vínculo harmonioso acontecem devido a toda uma sombra da herança patriarcal que 

envolve a protagonista e ameaça à liberdade com que ela vive. Vemos com nitidez, nessa 

terceira fase a qual dividimos o romance, como Lóri sente receio de se relacionar com Ulisses 

de uma forma mais intensa em virtude do peso com que a figura masculina é apresentada na 

relação de gênero.  É nesse ponto do romance que enxergamos com mais visibilidade o 

conflito das vozes sociais ligadas à questão de gênero na parte externa da narrativa.  

 A protagonista, não suportando mais a ansiedade que o personagem masculino a fazia 

sentir com sua ausência e as dúvidas que provocara em si mesma com a proposta de uma 

aprendizagem que provavelmente mudaria sua visão de mundo, decide ir ao coquetel da 

Diretoria dos Cursos Primários "‗arranjar‘ outro homem para libertar-se da ideia de Ulisses.‖ 

(LISPECTOR, 1991, p. 83). Essa ênfase na palavra ―arranjar‖ traz uma conotação erótica na 

objetividade da ida de Loreley ao coquetel. O recurso irônico usado pelo narrador sugere que 

a intensão da personagem era buscar o prazer sexual que ainda não havia encontrado com seu 

parceiro. 
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No entanto, a protagonista oscila em sua decisão, pois, ao ir em busca de uma paixão, 

estaria pondo a perder o que já havia construído com Ulisses. Mas, auxiliada pelo 

aconselhamento de uma amiga cartomante, ela vai ao evento da escola, porém não consegue 

permanecer por muito tempo, pois se sente desconfortável ao ver tantas pessoas, 

especificamente, dois dos seus ex-amantes, dos quais não desejava mais. (Cf. LISPECTOR 

1998 p. 83-85). O amedrontamento e a situação desagradável pelo qual a protagonista passa 

no evento escolar manifesta claramente o impasse e a incerteza que ela sente em continuar a 

se relacionar ou não com Ulisses.   

 Passemos agora para outro trecho em que o receio de um relacionamento forte com 

Ulisses é explicitado:  

 

Lóri só tinha um medo: de que Ulisses, o grande Ulisses cuja cabeça ela 

segurava, a decepcionasse. Como seu pai que a sobrecarregara de 

contraditórios: ele a transformara ela, sua filha, em sua protetora. E ela, na 

infância, não pudera olhar sequer para o pai quando este tinha uma alegria, 

porque ele, o forte, o sábio, nas alegrias ficava inteiramente inocente e tão 

desarmado. Oh Deus, o pai se esquecia por uns momentos que era mortal. E 

obrigava ela, uma menina, a arcar com o peso da responsabilidade de saber 

que os nossos prazeres mais ingênuos e mais animais também morriam. 

Nesses instantes em que ele esquecia que ia morrer, ele a transformava 

menina em Pietà, a mãe dos homens (LISPECTOR, 1998, p. 148).  

 

 

 Há nesse fragmento o confronto das vozes sociais quando a protagonista hesita e tem 

medo da entrega de corpo e alma a um homem. A recordação da figura paterna está imbuída 

de um registro da concepção ideológica do ser feminino calcado na função de mãe, cuidadora 

e protetora. Uma vez que associada à cena da Pietà, à qual é composta por Maria segurando 

Jesus após sua morte na cruz, o narrador sugere que o pai de Loreley requeria dela uma 

identidade que estava ligada aos cuidados com o marido e filhos, pois Maria representa, numa 

visão católica, a idealização máxima da maternidade. Desse modo, ao trazer a figura paterna, 

a protagonista teme que ao se entregar a Ulisses se sinta aprisionada pela vida de casada que 

ainda traz a possibilidade de ser mãe. Essa hesitação vai ao encontro do que ela mesma afirma 

sobre não ter ―a ligação de mulher com que representa filhos‖ (LISPECTOR, 1998, p. 42), o 

que acentuava ainda mais sua insegurança em entregar-se ao personagem masculino.  

 A sua falta de qualidade maternal com as crianças vai de encontro a sua profissão de 

professora do primário. A protagonista de Uma aprendizagem cursou o magistério, curso que 

de acordo com Bassanezi (1997, p.625) ―era o mais procurado pelas moças [...]‖ depois dos 

anos cinquenta no Brasil. Essa procura se devia ao fato de que desde a metade do século XX a 
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participação feminina no mercado de trabalho cresceu principalmente nos setores de serviços 

coletivo, no comércio, em escritório e serviços públicos, os quais requeriam da mulher certa 

qualificação profissional. No entanto, algumas mulheres, embora tenham conseguido uma 

formação especializada, não exerciam a carreira em decorrência de obterem satisfação apenas 

pelo prestígio de possuírem um diploma. Esses acontecimentos, porém, não diminuíram o fato 

de, com a abertura no mercado de trabalho para as mulheres, ocorressem mudanças em seu 

status social (Cf. BASSANEZI, 1997, p. 624).  

 Com essa abertura, profissões que outrora eram destinadas a público masculino se 

tornaram ―essencialmente femininas‖. Quem confirma o exemplo mais marcante dessa 

mudança é a historiadora Michelle Perrot em seu livro Minha história das mulheres, ao 

afirmar que lecionar foi durante muito tempo ligado a figura masculina, mas que ―Depois da 

Segunda Guerra Mundial a situação muda radicalmente. E o ensino, atualmente, é uma 

profissão amplamente feminina, da qual se diz ‗é boa para a mulher‘‖ (PERROT, 2007, p. 

127-128) 

Nessa perspectiva, o curso de magistério, o qual as brasileiras mais buscavam, 

limitava a atuação da profissional apenas ao ensino primário, modalidade formada por 

crianças pequenas. Essa atividade de trabalho passou a ser ligada, culturalmente, à função de 

―cuidadora‖ e ―protetora‖ implícita no papel de mãe, uma vez que as professoras do primário 

se veem na obrigação de estabelecerem laços afetivos com as crianças às quais lecionam. Esse 

laço íntimo entre docente e aluno, ainda hoje, é reforçado pelo substantivo ―tia‖, com o qual 

as crianças são instruídas a se referirem à suas professoras. 

No entanto, em Uma aprendizagem, a protagonista afirma que não era maternal com 

as crianças que ensinava. Sua postura profissional era composta pela frieza e pragmatismo no 

desenvolver de suas atividades, assinalando um caráter solitário e individualista que a 

acompanhava desde a cidade de Campos. Além disso, sua postura também ilustra que ela não 

sentia que tinha obrigação como profissional, como ser humano e muito menos como uma 

mulher de ser afeiçoada aos seus alunos.  

Já em Perto do coração selvagem, Joana, diferente de Loreley, não possui uma 

atividade profissional e nem frequentou nenhum curso profissionalizante, pois o enredo do 

romance não demonstra se antes de seu casamento com Otávio ela exercia algum cargo no 

setor público. Apenas se verifica sua passagem pela casa do pai, da tia, do internato e de sua 

própria casa quando vive junto ao marido. Nesse último espaço há com visibilidade que a 

protagonista realmente não possuía uma ocupação fora de seu lar, haja vista que em vários 

trechos do romance ela se ressente quando está enclausurada no espaço de sua casa. 
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  Ainda que houvesse na década de 1940, sob o governo de Getúlio Vargas, uma 

expansão da educação feminina no Brasil, a função dessa educação era mais socializadora, no 

sentido de manutenção da domesticidade da mulher, do que realmente libertadora (Cf. 

BESSE, 1999, p.124). Assim, apesar das condições sociais e econômicas no pós-30 terem 

sido, de certa forma, favoráveis em certo ponto às mulheres, isso não significou paridade entre 

elas e os homens. Susan Kent Besse reitera esse pensamento ao afirmar que as mulheres nessa 

época ―continuariam a ser os baluartes da ordem social e as guardiãs das relações sociais e de 

gênero tradicionais‖ (BESSE, 1999, p. 123).  

Nessa perspectiva, reparamos no romance Perto do coração selvagem que o 

comportamento da ―Mulher da Voz‖, que tinha profissão de corretora de imóveis, se 

assemelha ao que a estudiosa introduz em sua fala. Não obstante ter uma atividade fora do lar, 

a corretora tinha de carregar o fardo, como viúva, de permanecer sozinha, pois não tinha uma 

aprovação social para viver outros relacionamentos, pois o filho representava sua maior 

responsabilidade, ou seja, seu trabalho não era motivo de sensação de liberdade para essa 

mulher, mas sim suporte para intensificação de uma visão tradicional do ser feminino.  

Desse modo, retomando nosso olhar a protagonista de Perto do coração selvagem, 

percebemos que embora Joana não tivesse um emprego como a ―Mulher da voz‖, ela tinha, 

ainda com mais ênfase que a corretora, o dever de cumprir com ―destino natural das 

mulheres‖ ─ se dedicar ao lar, ao casamento e ser mãe.  Entretanto, esses critérios são 

cuidados com negligência e/ou não são cumpridos por Joana, em razão de sua crescente 

análise e reflexão ante os comportamentos dela mesma e das pessoas com as quais convive.  

É bastante marcante como a protagonista trata com insignificância seu lar, seu 

casamento e a função de mãe. Primeiramente notamos como a casa é vista negativamente pela 

protagonista quando ela afirma que o esse espaço a deixava perdida e desolada (Cf. 

LISPECTOR, 1998, p. 32). Logo, sua visão vai de encontro com a crença de que a casa é 

símbolo de conforto e segurança principalmente para a mulher, tendo em vista a voz social 

que condiciona esse espaço como o seu lugar. Em segundo lugar, estar casada para a 

personagem era como se não pudesse acontecer mais nada de extraordinário na vida da 

mulher, pois a rotina, a obrigação de estar sempre ao lado de seu companheiro e quase nunca 

poder estar sozinha era como se fosse o fim de uma vida. (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 149).  

Em terceiro lugar, a maternidade para Joana tinha o teor optativo, pois ela afirma, em 

conversa com Lídia, que só não engravidava porque não queria (Cf. LISPECTOR, 1998, p. 

155). Ainda que ela tenha se ressentido pelo fato da amante de Otávio estar grávida, chegando 

até a gritar para Lídia que iria também engravidar de seu marido, Joana tem um período de 
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meditação ao imaginar sua trajetória como mãe e acaba compreendendo que com o passar do 

tempo o possível filho se distanciaria dela e ela seria ―a velha mãe inútil.‖ (LISPECTOR, 

1998, p. 156). Por esse ângulo, a personagem tem pensamentos enxertados por um pesar 

futuro ao se ver como uma mãe solteira que tudo teria que dar, mas que pouco receberia, 

assim como a ―Mulher da voz‖ que se dedicara a vida toda ao seu filho, e por isso a 

protagonista não estaria preparada para a maternidade.  

Ao colocarmos em comparação os dois romances que estamos analisando, a principal 

diferença que podemos estabelecer entre Joana e Lóri em relação ao sentido de si como 

mulher, é a ação que ambas tomam, após os inúmeros momentos de introspecções que têm, 

em relação aos seus parceiros amorosos. Atentemos, pois, para a última fase a qual dividimos 

o enredo de Uma aprendizagem e observemos a visão que Lóri tem de sua identidade.  

Passado o ciclo de um ano em que a protagonista se relacionava com Ulisses, na 

primavera, estação ligada ao desabrochar das flores, Lóri tem uma conclusão bastante 

contundente para nossa análise ao afirmar que:   

 

Por aquele mundo passou a vagar. Encontrava-se com Ulisses, na sua busca 

viajava dentro de si bem longe. E então veio finalmente o dia em que ela 

soube que não era mais solitária, reconheceu Ulisses, tinha encontrado o 

seu destino de mulher. E sabê-lo casto, esperando-a, ela achava natural e 

aceitava. Pois ela, apesar do desejo, não queria apressar nada e também se 

mantinha casta (LISPECTOR, 1998, p. 120). 

 

  

Está claro que a protagonista consegue se perceber como mulher através do 

reconhecimento de Ulisses como o ser humano que completaria o seu eu, uma vez que ela 

entende que o destino de mulher seria a união com o seu oposto: o masculino. Percebemos 

que essa visão traz uma volta ao mito de Adão e Eva inscrito na cultura judaico-cristã, no qual 

a mulher e o homem são apresentados como um só, tendo em vista que um ser foi retirado do 

corpo do outro. Todavia, esse ―destino de mulher‖ citado pela protagonista, não se refere para 

ela mesma, prioritariamente, ao sentido biológico/cultural que conhecemos, ou seja, o sentido 

que presume a maternidade, casamento e o cuidado com o lar, mas a algo mais peculiar. Ao 

levamos em consideração que a protagonista, quando se refere ao companheiro, diz: ―Ulisses, 

nós é original” (LISPECTOR, 1998, p.151), compreendemos que a percepção da personagem 

não está ligada ao tradicionalismo corriqueiro proposto pela voz tradicional patriarcal e nem 

também pela voz da tradição moderna, haja vista que a palavra original tem uma conotação de 

unicidade, que não está ligado a nenhuma outra coisa.  
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Na citação abaixo compreendemos melhor como a protagonista se vê após ter se dado 

a oportunidade de viver um relacionamento sólido com Ulisses:  

 

Lembrou-se de como era antes destes momentos de agora. Ela era antes uma 

mulher que procurava um modo, uma forma. E agora tinha o que na verdade 

era tão mais perfeito: era a grande liberdade de não ter modos nem formas. 

(LISPECTOR, 1998, p. 152)  

 

 

A comparação estabelecida entre o passado e o presente da protagonista, em relação ao 

seu ser, aponta justamente para a negação e a resistência diante dos modos e formas que as 

relações humanas/sociais impõem tanto ao homem como a mulher. A liberdade alcançada 

pela protagonista, desse modo, está direcionada ao fato de que ela não mais temeria a 

possibilidade de sofrer com o peso de nenhuma voz social que empurraria o seu ser feminino 

a algo específico. Desde quando morava no interior do Rio de Janeiro Lóri buscava um modo 

e uma forma de ser em que ela se sentisse confortável e ao mesmo tempo pudesse se 

enquadrar às posições sociais na estrutura social brasileira.  No entanto, sua percepção sobre 

si mesma só foi possível quando ela, ao se relacionar com Ulisses, teve noção de que deveria 

se desligar dos modos e das formas que ela conhecia concernente à mulher, pois estes se 

mostraram insatisfatórios para ela.  

Antes, de enfim Lóri unir-se intimamente a Ulisses, ela vê uma maçã em cima da mesa 

e, ao mordê-la, explica o gesto: ―Ao contrário de Eva, ao morder a maçã entrava no paraíso‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 134). O ato simbólico alude a passagem bíblica em que o Éden, cujo 

significado em hebraico é ―lugar de prazeres‖
22

, não seria mais restrito à mulher e nem ao 

homem. Uma vez que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por comerem o fruto proibido e 

com isso veio a consequência pela desobediência
23

, Lóri sente que está liberta da conotação 

negativa que a relação entre o homem e a mulher foi apresentada desde a criação. Por isso, o 

desejo de engravidar e a possibilidade de casar com Ulisses, vislumbrados posteriormente 

pela protagonista, não estariam direcionados por nenhuma voz social que circulava na 

estrutura social a qual estava inserida.  

 Na cena final do enlace sexual do casal, percebemos que aprendizagem não se 

restringiu apenas à mulher, mas também ao homem. O ―sábio Ulisses‖ cai do seu pedestal, 

                                                           
22

 Fonte: http://www.significado.origem.nom.br/nomes/eden.htm  
23 ―E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio de dores darás à luz 

filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua 

mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra pro tua causa; em fadigas obterás 

dela o sustento durante os dias de tua vida.‖ (BÍBLIA, GÊNESES, 3:16-17)  

 

http://www.significado.origem.nom.br/nomes/eden.htm
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como previra a protagonista, e perde o tom autoritário, professoral e didático que antes atingia 

com pedantismo. Nesse ínterim, ajoelhados um diante do outro, numa reverência mútua, os 

personagens são colocados no mesmo nível e Lóri pode falar com Ulisses ―de igual para 

igual. Porque enfim ele se dava conta de que não sabia de nada e o peso prendia sua voz‖ 

(LISPECTOR, 1998, p. 154).  

Essa aprendizagem bilateral entre o casal faz ambos verem um ao outro como um 

homem e uma mulher jamais vistos. Reparem nessa citação como eles se deslocam de 

qualquer imagem de homem e de mulher dos contornos sociais que estão alojados:  

 

— Qual é o meu valor social, Ulisses? O atual, quero dizer. — O de uma 

mulher desintegrada na sociedade brasileira de hoje, na burguesia da classe 

média. — A meu ver, você não pertence a nenhuma classe, Ulisses. [...] 

Você acha que eu ofendo a minha estrutura social com a minha enorme 

liberdade? — Claro que sim, felizmente. Porque você acaba de sair da prisão 

como ser livre, e isso ninguém perdoa. O sexo e o amor não te são proibidos 

(LISPECTOR, 1998, p.156-157). 

 

Nesse sentido, Loreley se assemelha a Joana, haja vista que essa também prefere se 

colocar do lado de fora da estratificação social existente em seu contexto. A diferença é que 

Loreley se põe deslocada junto com Ulisses, pois acredita que dessa forma o companheiro e, 

principalmente ela, não estariam vulneráveis a ficarem presos a representações femininas e 

masculinas que transitam em seu contexto social. Entendemos que no campo de visão da 

protagonista as vozes que se moviam nessas representações ameaçariam a harmonia que ela e 

Ulisses estavam experimentando. 

Já em Joana, sua inserção distante da vida que outrora teve com o marido é decidida 

em razão da conjuntura de um espaço cuja voz social da tradição patriarcal tinha um maior 

contorno. A protagonista se depara com homens e mulheres que demonstram modos e formas 

de pensarem e agirem enrijecidos. Desse modo, ao longo de sua peregrinação, através de 

inúmeras reflexões, a protagonista vai dando forma a uma significação sobre sua identidade 

que não se deixa impregnar pela forma como representam a mulher em sua sociedade, qual 

seja a mulher maternal, dona de casa e boa esposa.  

Nesse sentido, é notável que a as atuações de Joana estão direcionadas a uma voz que 

estava ganhando contorno na década de 1940, mas que ainda não era bem extensiva e visível 

como podemos identificar em Uma aprendizagem. A voz a qual nos referimos está ligada ao 

desenvolvimento do movimento feminista que nessa época, no Brasil, tinha alcançado alguns 

direitos à mulher, como o direito de votar e abertura para trabalhos públicos, porém não com 
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uma intensidade que proporcionasse um impacto significativo para uma liberdade maior à 

mulher na sociedade.  

Destarte, podemos entender que as vozes sociais que estão imersas nesse primeiro 

romance de Lispector são apresentadas de uma forma mais clara e aberta. Vemos claramente 

que há um conflito em Joana em relação a sua identidade pela atuação principalmente da voz 

social patriarcal a qual ela resiste. O cenário que se monta é justamente a questão do embate, 

do confronto, que faz com que nenhuma voz entre em acordo, uma vez que a protagonista não 

consegue manter seu relacionamento estável e harmonioso com Otávio. Enxergamos que a 

protagonista tinha esperança que Otávio pudesse se desligar da forma como conduzia sua 

vida, mas Otávio sempre se assustou com a liberdade com que Joana vivia, por isso ele 

preferia ficar com a pequena família burguesa proporcionada por sua amante e ex-noiva Lídia. 

Enquanto Joana, após ter ciência da distância que havia entre ela e o marido, acaba por ter um 

caso com um homem qualquer, de quem ela prefere não saber o nome. Todavia, esse 

relacionamento, apesar de ter trazido certa felicidade a protagonista, também não floresce, 

pois o homem a deixa provavelmente em razão da sua primeira mulher que, mesmo ele não a 

amando, não a havia deixado. 

Assim sendo, ao levarmos em consideração a interação da protagonista entre os outros 

personagens, entendemos que há relações dialógicas que tendem para uma força centralizante 

e outra descentralizante, as quais estão em tenso combate no interior da protagonista e em sua 

exterioridade. Ao partimos do pressuposto que nossa individualidade está relacionada aos 

aspectos sociais de nosso entorno, fica claro que somos seres sociais e individuais 

concomitantemente, uma vez que ―a origem do alimento e da lógica da consciência é externa 

à consciência [e] os modos como cada consciência responde às suas condições objetivas serão 

singulares [...] (FARACO, 2009, p. 86). 

Nesse sentido, a consciência da protagonista sobre si se efetua no afastamento de toda 

força centrípeta que queria direcionar sua identidade há apenas a uma base específica e 

imutável, mas que nem por isso deixa de manter uma relação entre essa força. Observemos 

como ela compreende o fato de ser mulher:  

 

E a mulher era o mistério em si mesmo, descobriu. Havia em todas elas uma 

qualidade de matéria-prima, alguma coisa que podia vir a definir-se mas que 

jamais se realizava, porque sua essência mesma era a de ‗tornar-se‘ 

(LISPECTOR, 1998, p.141).  
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A última palavra entre aspas revela o constante movimento que sua identidade 

feminina está imbuída, o que está diametralmente interligada com os pressupostos bakhtininos 

os quais afirmam que o sujeito não é um sempre. Essa afirmativa da protagonista parece 

deixar claro que os sujeitos, feminino ou masculino, podem mudar sua visão sobre si mesmo 

enquanto ser homem ou mulher de acordo com as experiências que vai tendo ao estarem em 

interação com outros sujeitos em tempo e espaços diferentes. Tal visão, no entanto, estará 

sempre correlacionada, em um grau alto ou baixo, às vozes com as quais estamos nos 

delineando, haja vista que o eu e outro estão em permanente relação.  

Desse modo, em relação a protagonista de Perto do coração selvagem, vemos sua 

mudança se efetivar ao longo de sua trajetória quando ela passa a perceber aos poucos que o 

lugar e a forma como conduzia sua feminilidade não era a que ela se sentia confortável. Por 

isso, ela se envereda para a oposição da voz patriarcal visível principalmente na figura do 

marido, o que por consequência a faz se afastar dele.  Assim, Joana passa da mulher dona de 

casa, casada e sujeita ao marido, para a mulher livre, desimpedida ao iniciar seus amores 

casuais e viajar sozinha sem destino definido. No entanto, a protagonista deixa em aberto a 

possibilidade de mudança enquanto sujeito feminino, em razão de sua ―essência de tornar-se‖. 

Em nossa visão, esse fato, pode apontar para a questão de que sua identidade poderia 

futuramente se direcionar por uma voz centralizante, pois ela estaria em outro contexto com 

sujeitos socialmente situados e sua consciência reagiria a condições de objetividade de forma 

diferente, visto que havia dentro da protagonista ―movimentos erguendo-a sempre em 

transição.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 200).   

Alguns estudiosos afirmam que a continuação de Perto do coração selvagem seria o 

romance Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres.  A estudiosa Cristina Ferreiro Pinto, ao 

afirmar que o primeiro romance de Lispector é um Bildungsroman feminino, diz que o 

aprendizado ―final‖ de Joana se realiza através de Loreley. Essa transposição virtual de uma 

personagem a outro livro, elucidada pela estudiosa, nos faz estabelecer uma correspondência 

entre as duas personagens que, ao mesmo tempo, se convergem e divergem.   

Embora possa haver realmente um entendimento afetivo entre o casal do romance 

Uma aprendizagem, ao fazermos um recorte na construção da identidade feminina da 

protagonista, percebemos que esse entendimento colide com a maneira como Loreley 

interpreta sua identidade. Sua atitude de se colocar fora da sociedade introduz o que Bakhtin 

repara nas personagens de Dostoiévski, as quais ―são movidas por um sonho utópico de 

fundação de alguma comunidade de seres humanos fora das formas sociais existentes.‖ 

(BAKHTIN, 2003, p.201). Nesse caso, é improvável, em termos bakthinianos, se desligar da 
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situação social em que se está inserido, haja vista que mesmo que os personagens se 

coloquem subjetivamente fora das formas sociais existentes, eles ainda permanecem no 

mesmo contexto social e, consequentemente, estarão direcionados pelas forças que ali atuam.  

Nesse sentido, a visão da protagonista de um ―lugar puramente humano‖ (BAKHTIN, 

2003, p. 201), que ela deixa subentendido em suas conclusões finais, não se coaduna com sua 

realidade histórica/social vigente e com a forma que ela passa a viver, pois podemos indagar: 

como ela diz não pertencer a nenhum lugar como mulher, uma vez que suas ações e escolhas 

se direcionam por uma voz social que circulava em sua sociedade?  

Percebemos, assim, que as vozes sociais nesse romance estão em constante embate na 

relação protagonista/sociedade e protagonista/ protagonista, isto é, ao mesmo tempo que a 

protagonista recusa as vozes sociais que ela tem conhecimento, Lóri concorda com elas 

mesmo sem consciência disso, uma vez que sua ―[...] introspecção constitui um ato de 

compreensão e, por isso, efetua-se, inevitavelmente, com um certa tendência ideológica.‖ 

(BAKHTIN, 2012, p. 115). Isso fica claro quando Lóri não apenas reconhece Ulisses, mas 

quando seu comportamento e suas ações se enveredam por uma voz social que centraliza o 

modo de ser feminino e masculino. Por exemplo, reparemos como a protagonista pensa 

diferente do que antes pensava em relação a seus alunos: ―Quanto às pessoas, estava sendo 

sinceramente doce e alegre com os alunos que ela agora amava de um amor de mãe‖ (grifo 

nosso) (LISPECTOR, 1998, p.140).  

Porém, assim como fica em aberto em Perto do coração selvagem a ideia de 

movimento na identidade de Joana, também se enxerga esse fato em Uma aprendizagem, pois 

a protagonista ao final de sua trajetória afirma: ―mas sei que meu caminho chegou ao fim: 

quer dizer que cheguei à porta de um começo.‖ (LISPECTOR, 1998, p.158). Sendo assim, 

essa ideia coloca a identidade feminina em um lugar de instabilidade e inacabalidade, mas que 

na finalização factual do enredo liga-se em grau maior à uma voz centrípeta, qual seja, a voz 

da tradição patriarcal, sem, contudo, deixar de manter certa relação dialógica com a voz da 

tradição moderna.  

Dessa forma, ao considerarmos o deslocamento virtual que Cristina Ferreira Pinto faz 

de Joana a Loreley, vemos que os conflitos entre as vozes sociais no primeiro romance 

continuam, ainda mais intensos, em Uma aprendizagem. Esses conflitos revelam que as 

identidades das protagonistas são constituídas por uma relação dialógica que presume, em 

certos pontos, a concordância e, em outros, a discordâncias das vozes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso trabalho assumiu como objetivo analisar a construção da identidade feminina 

das protagonistas Joana e Loreley na relação com seus parceiros amorosos no romances Perto 

do coração selvagem e Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres da escritora brasileira 

Clarice Lispector. Por os romances se situarem em períodos históricos diferentes, o primeiro 

em 1943 e o segundo 1969, nos guiamos pela forma como o contexto social das protagonistas 

lidava com a relação de gênero e ao mesmo tempo como acontecia o relacionamento entre 

essas mulheres e seus companheiros, levando em consideração a perspectiva das 

protagonistas.  Desse modo, por termos focalizado a relação amorosa de Joana e Loreley 

dentro do espaço social que vivem, buscamos identificar e compreender o que elas ansiavam 

como preenchimento de suas interioridades, bem como a participação da figura masculina na 

construção da identidade das protagonistas e também procuramos refletir sobre suas 

construções identitárias no decorrer de suas trajetórias ao interpretarmos a dinâmica das vozes 

sociais perceptíveis nos romances.  

Nesse sentido, ao observamos a peregrinação das protagonistas dos romances Perto do 

coração selvagem e Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, foi possível identificar que 

ambas sentem a necessidade de possuírem um sentido de existência dentro dos parâmetros 

sociais que vivem. Porém, ao se depararem com uma sociedade que limita e designa espaços 

prontos e acabados para o indivíduo feminino, a sensação de solidão lhes é predominante. 

Dessa forma, dentro de um contexto brasileiro em que a herança patriarcal persiste, elas se 

intimidavam e hesitavam com a proposta de unir-se intimamente com seus parceiros 

amorosos, em decorrência da sombra da subserviência incutida na relação entre o homem e a 

mulher.  

Por isso, ao termos associado essas personagens femininas com o herói problemático 

apresentado por Lukács (2000), que toma como exemplificação personagens masculinos, 

pudemos compreender que a dificuldade, a solidão e o esforço dessas personagens para serem 

integradas na sociedade é ainda mais denso. Notamos, através das análises e observações, que 

na visão das protagonistas, suas identidades dentro da conjuntura social no qual elas se 

inserem não são possíveis, pois tanto Joana como Loreley, ao final de suas peregrinações, se 

posicionam do lado de fora da sociedade brasileira da década de 1940 e 1969, 

respectivamente.  

   No entanto, apesar dessa forma subjetiva de ambas se verem, elas permanecem 

ligadas aos aspectos sociais de seus entornos, uma vez que levamos em consideração que a 



127 
 

construção do sujeito se dá dentro de suas relações com outras pessoas que, assim como este, 

estão situados em um período histórico/social. Desse modo, verificamos que a construção 

identitária das protagonistas se assemelha na maneira como foi construída, pois elas estiveram 

em constante interação com os outros indivíduos de seu espaço de convívio, e, ao final das 

narrativas, puderam trazer um sentido sobre si mesmas. Entre essas pessoas que elas 

conviviam, demos ênfase principalmente as interações com seus parceiros amorosos, os quais 

contribuíram para significação das identidades de Joana e Loreley quando apresentavam seus 

discursos e comportamentos na relação amorosa.  

Assim sendo, notamos que essa participação da figura masculina na construção da 

identidade das protagonista foi impulsionada pela dinâmica das vozes concernentes à relação 

de gênero perceptíveis nas narrativas, que aparecem de maneira distinta em cada romance, 

direcionando os personagens masculinos e também femininos. Constatamos que ambos os 

romances estudados tencionam duas vozes as quais demos o nome da voz da tradição 

patriarcal e a voz da tradição moderna, mas percebemos que essas vozes não são apresentadas 

de formas tão visíveis nas duas narrativas, pois cada contexto histórico/social permite a 

visibilidade dessa ou daquela voz de forma mais velada ou aberta.  

Contatamos que em Perto do coração selvagem, devido ao momento histórico/social 

em que a estória é transcorrida, ou seja, uma época em que a mulher estava ligada as espaço 

do lar, a voz que tem maior contorno é a voz da tradição patriarcal. No entanto, mesmo que a 

voz da tradição moderna não tenha contornos mais visíveis dentro dessa realidade social 

enxergada no romance, ela vive no interior dessa última, pois essas vozes são 

interdependentes. Já em Uma aprendizagem, tanto a voz da tradição patriarcal, como a da 

tradição moderna, são mais nítidas no contexto do romance, pois a abertura para a mulher no 

mercado de trabalho e conquistas relacionadas a sua autonomia sexual já demonstrava com 

mais clareza outra representatividade feminina que não fosse a da mulher dona de casa e mãe 

de família.  

 No entanto, a questão central que observamos foi que, apesar do sonho utópico das 

protagonistas de se desgarrarem das imposições sociais, o que consequentemente as fariam 

intactas diante das vozes sociais perpassadas nos romances, e por entendermos que há 

impossibilidade da constituição do sujeito totalmente distante do fator social que ele está 

imerso; elas continuam mantendo relações dialógicas com essas vozes que foram aqui 

identificada e analisadas. Por isso, ao usarmos a questão do ―diálogo‖ bakhtiniano como a 

própria ação das relações humanas/sociais/políticas na qual se observa na dinâmica do 

processo de interação das vozes sociais nas enunciações de determinados sujeitos, a 
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finalização das trajetórias de Joana e Loreley em relação a suas identidades se deu na 

comunicação entre essas vozes, embora elas não tenham consciência disso.  

 

A maior diferença que notamos entre as duas protagonistas foi que, em razão da 

maneira como cada uma se posicionou aos fatores externos, elas chegam ao fim das narrativas 

com um vínculo distinto com seus pares ─ enquanto Joana se distancia totalmente do seu 

companheiro, Loreley se une intimamente ao seu. Seus destinos revelam o grau de 

proximidade que elas mantém com as vozes sociais apresentadas, pois notamos uma espécie 

de transição nas identidades das protagonistas romanescas.  

Joana inicialmente mesmo não compactuando com quase nada relacionado à maneira 

como vivia, era ligada à voz da tradição patriarcal, ao ter aceitado casar-se, cuidar apenas do 

lar e do bem estar do marido. No entanto, através da constituição de seu discurso motivado 

pelas reflexões que fazia ante as outras personagens femininas e masculinas, ela muda sua 

forma de atuação na sociedade e inicia relacionamentos livres, separa-se do marido e 

perspectiva viajar pelo mundo, aparecendo, desse modo, ligada a voz da tradição moderna, 

mesmo negando não ter nenhuma ligação com o que representava a realidade social. 

Em relação a Loreley, também pudemos ver que ocorrem mudanças em seus 

posicionamentos e comportamentos, porém em via inversa se comparada a Joana. Lóri era 

uma mulher ligada aos prazeres do corpo ao optar pelo sexo livre, chegando a ter cinco 

amantes. Morava sozinha em um apartamento no Rio de Janeiro, tinha uma atividade de 

trabalho, não queria se casar e nem ter filhos. No entanto, após as interações feitas 

principalmente com Ulisses, ainda que também negasse sua realidade social, é muito óbvio 

que sua nova identidade tomou a direção da voz social patriarcal, pois ela passa querer manter 

relações amorosas apenas com um homem, torna-se maternal com seus alunos e deixa em 

aberto a possibilidade de casar e ter filhos.  

Nesse sentido, no que se refere à construção identitária das protagonistas, 

conseguimos compreender que ambas as personagens, interiormente, não concordam com 

suas realidades sociais, mas externamente agem em relação de concordância com a voz da 

tradição patriarcal ou com a voz da tradição moderna. E isso justifica suas transições, uma vez 

que o sujeito está sempre em movimento, seja no sentido de se mover fisicamente, seja no 

sentido de se enxergar como indivíduo. Essa perspectiva do movimento é justamente o que as 

protagonistas deixam claro ao final dos romances: Joana afirma que sua essência era a de 

tornar-se; e Lóri fala que não chegou ao fim de sua trajetória, mas a porta de um começo.  
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Por fim, as reflexões que pudemos fazer em relação ao modo como essas protagonistas 

constroem suas identidades não esgotam as possibilidades de análises entre as obras literárias 

que constituíram nosso corpus, uma vez que o gênero romance, nas palavras de Bakhtin 

(2010, p. 397) introduz um [...] ―inacabamento semântico específico, com a época em que está 

se fazendo (o presente não acabado)‖. Desse modo, essa pesquisa, além de nos desafiar a 

buscar profundidade de nossa leitura, também pode proporcionar a outros leitores, 

interessados na literatura de Lispector, novas possibilidades de análises para as obras que 

foram analisadas. Essas possibilidades ampliarão o leque de investigações em relação a essas 

narrativas, que compõem obras importantíssimas na trajetória literária de Clarice Lispector.  
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