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RESUMO 

 
A poética de Clarice Lispector causou, desde o início, uma ruptura nos paradigmas literários 

propagados nos meados do século XX. A escritora, com seu modo específico de narrar, optou 

por abordar, na sua obra, temáticas existenciais. Em suas narrativas, é recorrente a busca de 

identidade na composição do perfil de seus personagens. Esta temática que, de um modo 

geral, aborda as inquietações humanas, problema, portanto, não só dos tempos atuais, mas da 

história da humanidade como um todo, tem ganhado cada vez mais interesse por parte de 

estudiosos e aberto, sobretudo, discussões em campos de saberes variados, como o da 

Mitologia, da Psicanálise, da Linguística, da Sociologia, dentre outros. Pensando nisso e, no 

diálogo da literatura com a sociedade, aspecto defendido por Candido (2010), este trabalho 

realiza um estudo de três contos da escritora Clarice Lispector – ―O búfalo‖ de Laços de 

família, ―A procura de uma dignidade‖ de Onde estivestes de noite e ―A bela e a fera ou ferida 

grande demais‖ de A bela e fera – observando as marcas do duplo, em particular as do mito de 

Narciso, para a construção da identidade das personagens dos contos já mencionados. Assim 

sendo, partimos de postulados diversos que nos ajudam a compreender o texto literário e a 

identificar a presença do mito na construção das suas histórias. Na leitura dos contos, o 

destaque é para as metáforas do espelho, das máscaras e do olhar – símbolos que resgatam e 

atualizam o mito de Narciso no conto clariceano. Nosso estudo, ao observar os indícios do 

mito na prosa de Clarice Lispector, busca entender as angústias das personagens, angústias 

que imitam o drama do esfacelamento de identidade vivido pelo homem contemporâneo. Este 

trabalho mostra que a faceta introspectiva, essência da produção clariceana, nega uma 

literatura de fácil entendimento e, através de uma escrita que mistura prosa e poesia, insere o 

leitor em ambientes psicológicos, místicos e mitológicos, capaz de traduzir as profundezas do 

homem.   

 

Palavras-chave: Clarice Lispector, Mito, Identidade, Conto. 
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ABSTRACT 

 
The poetic of Clarice Lispector caused, since the beginning, a rupture in the literary 

paradigms spread during the twentieth century. The writer, with her specific way of narrating, 

opted to approach, in her literary work, existential thematic. In her narratives, it is frequent the 

search for identity for the composition of the profile of her characters. This thematic that, in a 

general way, it approaches the human inquietudes, problem, therefore, not only from 

nowadays, but of the humanity‘s history as a whole, it has been obtaining more and more 

interest of researchers and open, above all, discussions in fields of varied knowledge, as the 

one of the Mythology, of the Psychoanalysis, of the Linguistics, of the Sociology, among 

others. Thinking about that and also about the dialogue between literature and society, 

defended for Cândido (2010), this work accomplishes a study of three short-stories written by 

Clarice Lispector – ―The buffalo‖ from Family ties, ―The search of dignity‖ from Where were 

you at night? and ―Beauty and the beast or the too big wound‖ from Beauty and the beast – 

observing the marks of the double, especially the ones of the Narcissus‘ myth, for the 

construction of the characters‘ identity of the short stories already mentioned. In such case, 

we bring several postulates that help us to understand the literary text and to identify the 

presence of the myth in the construction of its stories. In the reading of the short stories, the 

prominence is for the metaphors of the mirror, of the masks and of the glance – symbols that 

redeem and update the Narcissus‘ myth in the clariceano short story. Our study, when 

observing the indications of the myth in Clarice Lispector‘s prose, search to understand the 

characters‘ anguishes, ones that imitate the drama of the fragmented identity lived for the 

contemporary men. This work shows that the introspective facet, essence of the clariceana 

production, denies a literature of easy understanding and, through a writing that mixes prose 

and poetry, it inserts the reader in psychological, mystics and mythological atmospheres, 

capable to translate the men profundities.     

   

Key-words: Clarice Lispector, Myth, Identity, Short story. 
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Figura 1 - 1932 Fille devant un mirroir (Pablo Picasso) 
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Me recebo e o mundo não me toca. Para eu ser duas e haver a 

participação do estado, olho-me ao espelho, olho a outra de mim. E 

vejo que minha aparência fluida tem a graça do flutuante rosto 

humano. Então sinto com um prazer delicadíssimo que sou uma. E um 

ar de verdade. Estou finalmente descalça. 

 

 

(Clarice Lispector, Um sopro de vida) 
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INTRODUÇÃO 

 

Tertuliano Máximo Afonso, noutra casa de banho e diante de outro espelho, havia desenhado 

o bigode de António Claro na sua própria cara. Menos seguros porém de si mesmos que o 

seu bruto antepassado comum, não caíram na ingênua tentação de dizer, Este sou eu, é que 

desde então os medos mudaram muito e as dúvidas ainda mais, agora, aqui, em vez de uma 

afirmação confiante, o único que nos sai da boca é a pergunta, Este quem é, e ela nem mais 

quatro ou cinco milhões de anos conseguirão dar resposta. 

(José Saramago, O homem duplicado) 

 

 Se há um problema recorrente nos estudos sobre o homem, esse diz respeito à sua 

identidade. É comum a constatação de estudiosos de diferentes áreas de que o valor dado ao 

uso de máscaras e a busca de um equilíbrio entre o privado e o coletivo tem feito com que a 

pergunta sobre quem sou eu se repita com bastante frequência nos dias atuais. A resposta para 

tal questionamento é de difícil descoberta. Alguns procuram por uma explicação nos estudos 

sobre a Psicanálise. Outros, nos postulados da Psicologia ou mesmo da Sociologia. Há 

discussões, no entanto, que mostram que não há respostas para tal questão e uma das 

explicações é evidenciada no modo como a sociedade se propaga atualmente.  

As pesquisas recentes acerca da identidade têm mostrado que o homem moderno é um 

sujeito que tem múltiplas identidades. Embora alguns estudiosos constatem este fato e outros 

justifiquem este acontecimento em decorrência dos processos sociológicos, podemos 

encontrar a raiz do problema da identidade no mito, em particular o do duplo e no seu modo 

de reatualização.  

A literatura contemporânea, em consonância com a ideia defendida por Martinon 

(1997) de que o mito pode vir circunscrito no texto literário sendo reatualizado por este, tem 

se valido, conforme Melietinski (1987), de um repertório mitológico, colocando em evidência 

as inquietações do homem moderno sobre sua identidade.  

A obra de Clarice Lispector, em particular, causou desde o princípio rupturas, pois o 

modo particular de narrar da escritora fugia dos temas regionalistas, tão frequentes nos 

meados do século XX, para dar lugar às questões existenciais. A escritora, diferentemente do 

que acontecia com muitos literatos de seu período, procurou focalizar o drama vivido pelo 
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sujeito moderno: o do desconhecimento do si-mesmo. Na obra lispectoriana, seus 

personagens, quando encontram seus duplos, enxergam a verdadeira imagem de si. Nesse 

momento eles despertam para o drama sem solução que perpassam suas vidas: a de ter uma 

identidade esfacelada. Nesse sentido é que encontramos um diálogo da literatura clariceana 

com os fatores mitológicos, pois a busca pelo autoconhecimento se apresenta desde a origem 

do universo, com os primeiros humanos – tal como apresenta Platão em Banquete (2008) – e 

persiste na contemporaneidade.  

Clarice Lispector não foi escritora de um único gênero. Enquanto literária, ela inicia 

sua história com a publicação de Perto de um coração selvagem. Seu destaque por temáticas 

existencialistas é inaugurado juntamente com o romance de estréia, mas percebemos que o 

problema da identidade perfaz de modo mais marcante nas suas narrativas curtas. Pensando 

nisso, neste trabalho, de cunho literário, objetivamos realizar uma leitura de três contos da 

escritora, fazendo uma relação entre o texto literário e o mito do duplo, dando destaque ao 

mito de Narciso e ao seu modo de atualização. 

Nosso interesse pela obra da escritora se dá por vários motivos. Primeiro, porque a 

temática do duplo pode ser verificada em toda a sua obra, o que nos permite realizar uma 

pesquisa que não foge o propósito da relação entre mito e literatura. Segundo, porque as 

metáforas do duplo, em particular do mito de Narciso, tais como o espelho, a sombra, a 

persona e olhar, estão fortemente presentes em suas narrativas. Terceiro, porque se constatam 

poucos estudos sobre a prosa curta da escritora e, em especial, sobre o tema do duplo em seus 

contos. 

Em vista da variedade de contos da escritora e do pouco fôlego deste trabalho, 

optamos por fazer um recorte de cada livro de contos que mais apresentam aspectos ligados a 

temática da identidade. São eles: Laços de família, Onde estivestes de noite e A bela e a fera. 

Desses livros selecionamos respectivamente as seguintes narrativas: ―O búfalo‖, ―A procura 

de uma dignidade‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖.  

Sabendo, no entanto, da influência dos diversos contextos sobre o modo de 

apresentação do mito, este estudo dialoga com diferentes áreas de conhecimento, desde o 

mitológico, o psicanalítico, o psicológico até o sociológico, procurando traçar discussões 

sobre os seguintes questionamentos: que elementos do mito de Narciso podem ser verificados 

no perfil dos personagens do conto moderno? De que modo as características do duplo são 

expressas na identidade das personagens dos contos clariceanos? E, que fatores do mundo 

moderno podem ser indicados como elementos construtores de uma identidade narcisista?  
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Esta pesquisa, além de ser bibliográfica, é de ordem explicativa, interpretativa e 

analítica. Nosso plano geral de trabalho está baseado no método da abordagem dedutiva, visto 

que, seguiremos das leis mais gerais acerca da nossa temática a fim de chegarmos a uma 

conclusão sobre aquilo que queremos investigar. Nossos estudos partem, dessa forma, de 

conhecimentos científicos já existentes e que servirão como degraus que nos levarão ao 

levantamento de determinadas questões, bem como do prognóstico de possíveis resultados 

sobre o corpus escolhido, a fim de gerar um conhecimento científico acerca da obra 

clariceana. Em suma, trata-se de um trabalho crítico-analítico da narrativa clariceana, 

considerando a relação mito e literatura.  

O trabalho em questão está dividido em duas partes – a primeira trata do tema do 

duplo e do conto, e a segunda diz respeito à análise dos contos – subdivididas em seis 

capítulos e visa, num plano macro, analisar a representação do mito de Narciso na construção 

da identidade das personagens de três contos de Clarice Lispector – ―O búfalo‖, ―A procura 

de uma dignidade‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ –, observando seu modo de 

atualização. Assim sendo, procuramos descrever os aspectos característicos do mito do duplo 

dando destaque ao mito de Narciso, ao seu modo de atualização e aos seus símbolos; 

reconhecer os traços distintivos do conto moderno, em particular do conto de Clarice 

Lispector; descrever os elementos que configuram a dualidade na construção da identidade 

das personagens das narrativas curtas da escritora; analisar o comportamento das personagens 

de ―O búfalo‖, ―A procura de uma dignidade‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖, 

destacando metáforas e símbolos que indiciam o mito do duplo, e; identificar e descrever os 

traços que comprovam a representação do mito de Narciso no comportamento das figuras 

femininas analisadas. 

 No capítulo um, intitulado O tema do duplo: percurso teórico, traçamos um caminho 

discursivo sobre o estudo da identidade, resgatando as origens míticas. Tratamos do mito, da 

sua função, dos símbolos e arquétipos e damos destaque ao mito do duplo. Seguindo esta 

linha de reflexão, discutimos sobre esta temática em diferentes perspectivas, tais como a 

filosófica, a religiosa e a mitológica. Damos destaque ao duplo no mito de Narciso, seus 

símbolos e metáforas, bem como a concepção psicanalítica e psicológica, com relação a tal 

mito. Depois seguimos numa linha de discussão com intuito de mostrar a forma de 

manifestação do mito de Narciso no contexto atual. Nosso intuito é o de mostrar a influência 

das transformações econômicas, filosóficas, espaço/temporais, etc, sob o modo de 

preservação e atualização do mito através da literatura. Na última parte deste capítulo, 
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intitulada O duplo na literatura: categorias de representação, nossas discussões tratam 

justamente desta relação. Nessa parte mostramos alguns conceitos sobre o duplo homogêneo e 

heterogêneo e trazemos exemplos de obras literárias que apresentam marcas de uma ou de 

outra dessas categorias, afunilando o tema na obra da escritora Clarice Lispector. 

 Em Aspectos do conto de Clarice Lispector, segundo capítulo desse trabalho, temos 

por interesse discutir sobre as características do gênero conto, dando prioridade para o conto 

moderno e, no que se refere à prosa curta de Clarice Lispector, ao tema do duplo. Nesta parte, 

traçamos um apanhado da história do conto desde o seu surgimento, com os contadores de 

histórias, até o ponto em que este gênero alcança a sua literariedade. Neste capítulo, 

mostramos, de forma sucinta, o contraponto entre o romance e o conto e ainda os principais 

aspectos do conto moderno, dentre eles, a sua relação com os fatores do cotidiano e da 

mitologia, bem como à temática da existência. Na sequência, discutimos acerca do conto 

clariceano, mostrando suas principais características no que diz respeito ao tempo, ao espaço, 

ao enredo, aos personagens, etc. Por fim, damos destaque à discussão da temática do duplo no 

conto de Clarice Lispector, em particular para os três livros de contos dos quais fizemos o 

nosso recorte analítico, a saber: Laços de família, Onde estivestes de noite e A bela e a fera. 

 Em O olhar como espelho revelador do mim: o duplo em ―O búfalo‖, terceiro capítulo 

deste trabalho, realizamos uma leitura sobre o conto ―O búfalo‖, de Laços de família, dando 

destaque às metáforas do duplo. Ao longo das análises dos símbolos, bem como do 

comportamento da personagem diante dos bichos que vai enxergando durante seu percurso no 

Jardim Zoológico, destacamos o significado do olhar, tema que na obra de Clarice Lispector é 

recorrente e se apresenta comungado à ideia de revelação que acontece pela forma de se 

enxergar as coisas.  

O quarto capítulo é intitulado Sobre máscaras e espelhos: a expressão metafórica da 

busca de si no conto ―A procura de uma dignidade‖. Nesta parte do trabalho, fazemos uma 

leitura do conto ―A procura de uma dignidade‖ integrante da obra Onde estivestes de noite. 

Pretendemos, através da nossa leitura, mostrar aspectos simbólicos contidos no conto que 

evidenciam a representação do mito de Narciso na narrativa em questão. Assim sendo, damos 

destaque a alguns símbolos e metáforas do duplo, tais como o espelho e a máscara, e a relação 

destes com o modo de comportamento da personagem central da história: a Sra. Xavier. 

Nossa análise visa a estabelecer uma comparação entre o comportamento da protagonista da 

narrativa com o modo de manifestação das identidades no contexto contemporâneo. 
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  No quinto capítulo apresentamos uma leitura do conto ―A bela e a fera ou ferida 

grande demais‖, de A bela e a fera. Nesta parte intitulada de Entre belas e feras: a face 

desdobrada do eu no conto ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ destacamos 

metáforas e símbolos que comprovam a presença do mito do duplo no conto em questão, bem 

como o contraponto existente entre a personagem principal, Carla de Souza e Santos, e o 

mendigo que contracena com a protagonista. 

 Por fim, no sexto e último capítulo intitulado de Sob o signo do simulacro: três 

personagens femininas e um único drama, destacamos qual tipo de duplo é mais recorrente na 

composição das três narrativas. Mostramos também pontos em comum e/ou divergentes entre 

as histórias das três personagens: a Sra. Xavier, Carla e a mulher de ―O búfalo‖. 

Esta pesquisa, pautada no diálogo entre literatura e mito, pretende agregar novos 

valores a esses dois campos de estudos, em particular, ao da literatura. Temos por intuito 

também contribuir para o crescimento da crítica clariceana e mostrar que tanto o mito quanto 

a literatura estão sempre a dialogar com história. Seus mundos fabulosos e ―fictícios‖ – o do 

mito e o da literatura – não estão desligados da realidade. Pelo contrário, esta característica 

torna mais prazeroso o contato do homem com estes dois campos de estudos.  
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I 

O TEMA DO DUPLO: PERCURSO TEÓRICO 

 

O mito é o nada que é tudo 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo – 

O corpo morto de Deus, 

Vivo e desnudo. 

 

Este, que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos bastou. 

Por não ter vindo 

E nos criou. 

 

Assim toda a lenda se escorre 

A entrar na realidade, 

E a fecundá-la decorre. 

Em baixo, a vida, metade, 

De nada, morre. 

(Fernando Pessoa) 

  

1. O mito: sua natureza e função  

 

A história do homem, desde a mais antiga até a moderna, pode ser contada tendo como 

base os mitos. É quase um consenso, por exemplo, a ideia de que os mitos fazem parte de 

nossas histórias de vida, de nossa busca da verdade, da busca do sentido de estarmos vivos. 

Apesar disso, muitos estudiosos contestam seu valor pelo teor de ―mentira‖ que eles carregam 

em si – antiga querela entre mito e logos.  

Os primeiros estudos do mito delegavam-lhe uma conceituação relacionada à ideia de 

fábula, de invenção ou de ficção. Os estudos recentes realizados por eruditos tratam do mito 

numa concepção que contrasta com as ideias dos estudos anteriores. Com as discussões dos 

eruditos, o mito deixa de ser visto como ficção e passa a ser considerado como uma ―história 

verdadeira‖ (ELIADE, 2007, p. 7).  
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Eliade (2007) mostra, de forma bem específica, o contraponto entre as histórias 

verdadeiras, a dos mitos, e as falsas. Para ele, para ser mito, as histórias têm que contar algo 

sobre a origem dos homens e do universo. Assim sendo, os mitos não têm personagens 

comuns, mas personagens com algo sagrado para transmitir de geração em geração. É por isso 

que eles, diferentemente das ―histórias falsas‖, não podem ser contados em qualquer parte 

nem por qualquer pessoa, uma vez que suas histórias estão relacionadas com a origem do 

mundo e dos seres que nele habitam, e ainda com todos os acontecimentos que organizaram o 

homem e a sociedade.  

A definição de mito não se restringe apenas à prerrogativa de que suas histórias têm 

relação com uma verdade histórica, social e cultural ou que eles contam coisas do princípio. O 

mito é uma história sagrada que conta coisas sobre a criação e tem relação com os aspectos da 

realidade, pois o homem ―repete‖ as histórias dos entes sobrenaturais de diversas formas. 

A essência do mito aparece representada na história e na própria linguagem, sendo 

essa última conceituada sob o ponto de vista de Roland Barthes (2007, p. 199), quando afirma 

que o mito ―não é uma fala qualquer [...] é um sistema de comunicação, uma mensagem‖.  

Na visão de Smith (1982), o mito está ligado aos fatores sociais porque ele cumpre a 

função de organizar a sociedade, uma vez que esta se comporta tendo como base as crenças e 

as histórias sobre a existência do homem, do universo e dos deuses, sobretudo no que diz 

respeito aos castigos ou dádivas divinos. Segundo o teórico, o mundo fabuloso dos mitos 

representa, para a sociedade, ―ficção‖ de cunho verídico.  

Dessa forma, podemos dizer que pensar no sujeito de hoje é pensar nos mitos, pois 

estes servem de ensinamento sobre como ―reviver‖ as primeiras histórias. Entendemos assim 

que o mito constrói a identidade do homem, das sociedades e do mundo, seja essa construção 

de forma mais direta ou pela reconstituição simbólica e metafórica daquele que, para 

acompanhar as mudanças sociais e espaço/temporais, se reatualiza.  

 

1. 1. Mito e Linguagem 

 

Não podemos entender os fatores míticos apenas do ponto de vista de revelação de 

uma verdade histórica. Antes, precisamos estabelecer uma relação do mito com a linguagem 

para, posteriormente, enxergarmos o ponto de convergência ou divergência entre o mito e a 

história do historiador, o homem e a arte. 
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Em relação a este assunto, um primeiro aspecto que merece atenção diz respeito ao 

próprio pensamento humano. Pensamos porque temos uma linguagem, sem linguagem o 

pensamento seria impossível. É através do pensamento que construímos as coisas à nossa 

volta e nos organizamos em sociedade. O pensamento, feito através da linguagem – seja a 

verbal ou não-verbal – nos constitui no mundo.  

Se direcionarmos nosso olhar para a forma como o mito se constrói, como ele evolui e 

como ele se perpetua na sociedade contemporânea, lembramos inevitavelmente do próprio ato 

de pensar e, consequentemente, da linguagem. Refletindo sobre esse aspecto, convém destacar 

que para que o mito exista é necessário a existência da linguagem e esta, por sua vez, só é 

construída através do pensamento.  

A relação entre mito e linguagem pode ser melhor entendida pelas palavras de Cassirer 

(1992). Ao comentar sobre os estudos de Max Müller, ele defende que ―tudo o que chamamos 

de mito, é, segundo seu parecer, algo condicionado e mediado pela atividade da linguagem‖ 

(p. 18). 

Cabe, no entanto, lembrar que cada símbolo, inerente à linguagem, não existe distante 

da cadeia de significados. A linguagem é constituída de símbolos que adquirem e perpetuam 

os significados através do contexto de produção. O mesmo acontece ao mito. Para 

apreendermos seu significado é fundamental considerarmos sua evolução ao longo da história.  

Outra relação existente entre o mito e a linguagem está no fato de que ambos são 

representados por signos, símbolos e metáforas. Entender a linguagem mítica é ir buscar, 

através da análise dos símbolos e das metáforas, o sentido das suas histórias. Podemos assim 

afirmar que o mito é algo que só pode ser entendido por meio da linguagem. Por sua vez, a 

linguagem só consegue extrair qualquer significado do mito pelo poder da metáfora.  

Tanto a metáfora quando se refere à linguagem, quanto quando se refere ao mito, 

expressam conteúdos que fazem parte de um passado sem tempo definido. As metáforas dos 

sonhos são produtos da imaginação, mas estão relacionadas à realidade. As imagens 

metafóricas presentes no mito também são produtos da imaginação e remetem a uma 

realidade. O ponto divergente entre a linguagem e o mito está no fato de que enquanto aquela 

se direciona tanto para o campo do imaginário – fator presente no mito – quanto para o campo 

do logos, o mito não se interessa propriamente por este último.  

No que diz respeito ao mito e sua relação com a história, convém mencionar que 

ambos nos dão respostas sobre a origem do ser humano. Porém, enquanto a história trabalha 
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com datas, o mito não tem um tempo certo. Seu tempo é um tempo fabuloso. Mesmo assim, 

ele sobrevive, precisando apenas ser conhecido e reatualizado.   

No que diz respeito à relação entre a arte e o mito, cabe primeiramente traçarmos a 

relação daquela com a linguagem. De acordo com Cassirer (1994), linguagem e arte estão na 

categoria da imitação, sendo que enquanto a linguagem imita os sons, a arte imita as coisas. 

Contudo, ambas estão representando algo que conduz ao entendimento da existência do 

homem no mundo. Assim também o faz o mito. Tanto a linguagem, a arte e a história são 

áreas que estão ligadas ao campo da metáfora e ao mundo do simbólico. Todos estão voltados 

para a busca do entendimento de onde e como surgiram o homem e o universo, bem como que 

caminho eles percorrerão no futuro.  

No que se refere à arte, e em especial sua relação com a linguagem, merece destaque a 

literatura, pois é um campo do saber que se constitui pelo teor metafórico da palavra. O 

pensamento do poeta não é um pensamento feito apenas das estruturas estéticas do texto ou do 

sistema linguístico que remete à linguagem. Ele reflete, através da linguagem e da metáfora, a 

história coletiva do homem. Daí a relação entre mito e literatura, pois o primeiro funciona 

como veículo que permite discussões sobre a existência do homem na materialidade do texto 

literário e o segundo reatualiza, de forma poética e, portanto, metafórica, as histórias míticas. 

 

1. 2. Mito e Literatura 

 

Na reatualização e representação do mito, poetas e artistas apropriam-se de aspectos 

inscritos na vida social e na cultura, matérias suscetíveis de interpretações de época para 

época. Na literatura e nas artes, o sentimento do sagrado, inerente ao sentido originário do 

mito, enquanto matéria do poeta, pode expressar um novo conteúdo, diferente daquele contido 

em sua forma original.  

Sob tal perspectiva é oportuno lembrar o que bem observa Vernant ao referir-se ao 

fazer do poeta. Segundo ele: ―a atividade do poeta orienta-se para o passado – ‗o tempo 

antigo‘ com seu conteúdo e qualidades próprias: a idade heróica, a idade original, o tempo 

primordial‖ (1973, p. 110).  

Podemos acrescentar ainda, que tanto o mito quanto o fazer literário, são carregados 

de traços simbólicos que resgatam uma história coletiva. Contudo, cabe lembrar que mito e 

literatura não podem ser colocados em um patamar de igualdade. O mito tem suas 

particularidades e a literatura também. Entretanto, esses dois campos dialogam. Primeiro, 
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porque, como vimos com Vernant (1973), ambos remetem a coisas do passado. Segundo, 

porque têm como objetivo falar do homem e da sua forma de vida. Terceiro porque 

expressam, através de elementos simbólicos, algo que tenta dar sentido à realidade.   

O mito fala do homem, da sua cultura e da sua história, a literatura, por sua vez, 

procura preservar as histórias míticas representando valores do homem e da essência da sua 

existência. Isso se explica porque, conforme Martinon (1977), o mito poderá vir circunscrito 

em múltiplos planos de significado.  

A relação entre mito e literatura acontece porque aquele é resgatado pelo discurso 

literário nas suas diversas variações e transformações (pelas ações e sentimentos dos 

personagens dentro das narrativas e pela forma de manifestação do enredo). O mito não 

constrói a literatura, nem esta constrói o mito. Entretanto, podemos entender seu significado 

através da literatura. O mesmo podemos dizer da literatura. Isso pode ser explicado porque 

tanto a literatura, quanto o mito trabalham sob um ponto de representação de imagens 

simbólicas. Assim sendo, cumpre lembrarmos o que defende Ribeiro (2008). Segundo ela, o 

escritor não cria imagens, mas revela-as, resgatando a ideia originária do mito.  

Nesse sentido, é oportuno afirmar que o mito tem sido foco de interesse temático da 

literatura, abrindo portas para discussões culturais e históricas. Em A poética do mito (1987), 

Melietinski, ao defender a relação entre literatura e mitologia, afirma que a literatura medieval 

carrega traços mitológicos da religião cristã. Ele explicita como a temática do mito esteve 

presente na literatura durante os últimos cinco séculos, iniciando-se primeiramente com os 

contos maravilhosos e dando procedência em diversos outros gêneros narrativos. Melietinski 

(1987) afirma que durante os últimos cinco séculos, a ênfase mitológica estava tanto para o 

resgate representacional dos heróis quanto para as imagens.  

Convém mencionarmos que a interpretação dos mitos na literatura, ao dar ênfase às 

imagens e aos símbolos, retoma, seja através de práticas cotidianas ou até mesmo dos sonhos, 

a história coletiva dos homens e mostra que esse nunca se desprendeu das suas origens 

primordiais, mas apenas transformou sua forma de representar. 

 

1. 3. Mitos, símbolos e arquétipos 

  

Quando falamos no modo de representação e reatualização das histórias míticas não 

estamos nos referindo somente aos aspectos da linguagem ou da literatura, mas, inclusive, 

àquilo que pode ser lido através do comportamento do homem, do primitivo ou do moderno, 
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uma vez que ―ainda que não exista a palavra, a coisa está presente; só que ela será ‗dita‘ – isto 

é, revelada de forma coerente – por meio de símbolos e mitos‖ (ELIADE, 1992a, p. 17). O 

mito, nesse caso, expressa-se a partir de símbolos que podem ser manifestos através de uma 

forma particular ou social de comportamento ou da própria linguagem.  

As histórias míticas adquirem significado através da observação e do estudo dos 

símbolos que permeiam as ações dos homens em diferentes épocas. Assim sendo, nem as 

ações dos homens, nem suas palavras, muito menos seus objetos podem ser vistos dissociados 

do mundo mítico. O símbolo é algo que está para dizer ou representar o de onde e para onde. 

Sendo um dos modos de manifestação dos signos, o símbolo pressupõe significação e não 

tradução.  

Os primeiros estudos dos símbolos e das imagens foram desenvolvidos por Freud. Ao 

estudar os sonhos, esse teórico da psicanálise observou que as imagens estavam relacionadas, 

de alguma forma, à realidade do seu paciente. Freud (1997a) observa as imagens dos símbolos 

e procura identificar qual seu significado. É claro que para ele o significado das imagens 

divergia de pessoa para pessoa. Assim como no inconsciente, uma imagem mitológica pode 

diferir seu significado dependendo das experiências dos sujeitos e da cultura a qual pertence. 

Podemos assim afirmar que as imagens e os símbolos remetem a um determinado contexto, 

servindo de elo entre o mundo do passado e o de hoje.   

Os símbolos e os mitos não são aspectos que pertencem somente ao homem primitivo. 

Pelo contrário, na modernidade, eles continuam presentes e são preservados através dos 

rituais e das atitudes do homem que imitam os arquétipos: modelos, considerados sagrados, 

que direcionam o comportamento do homem e dos grupos sociais, configurando o caráter dual 

das coisas pelo processo de imitação.  

Para exemplificar o modo de atualização do mito pela imitação, lembremos o modelo 

das construções dos templos. Sua arquitetura, geralmente com um cume apontando para o 

céu, estabelece a relação do comportamento do homem com os aspectos mitológicos. A 

imagem dos templos modernos representa justamente a vontade do homem de estar mais 

próximo de Deus e de fugir do mundo do caos, pois no passado, quando o homem precisava 

falar com Deus ia para um lugar bem alto. Um exemplo disso encontra-se no episódio bíblico 

da história de Moisés e da tábua dos dez mandamentos. 

Esse exemplo mostra uma tentativa do homem de romper com o tempo profano para 

alcançar o sagrado. Se, no entanto, pensarmos na imagem mítica do mundo, poderemos não 

somente comprovar a relação de imitação do homem com relação aos arquétipos, bem como 
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sobre a dualidade entre sagrado e profano. Segundo Eliade (1991, p. 34) ―as sociedades 

arcaicas e tradicionais concebem o mundo que as cerca como um microcosmo‖, como um 

grão de areia no universo. O microcosmo representa a parte conhecida e, portanto, seria o 

cosmos. Ao redor desse microcosmo estaria tudo quanto é desconhecido. A esse campo 

pertenceria o caos. O microcosmo ocuparia assim uma posição central.  

A ideia do mundo enquanto centro e esse representando o cosmos, nos faz afirmar que 

as atitudes dos homens, na reatualização dos mitos, estão sempre voltadas para a busca do 

centro, para a busca do cosmos em detrimento do caos. O homem, por reatualizar o mito 

cosmogônico, mito sobre a criação do universo, está em busca constante do sagrado. Essa 

busca confere o caráter dual de sua personalidade, pois ele imita um arquétipo para poder 

entrar em contato com o sagrado.  

Essa discussão entre o sagrado e o profano nos ajuda a entender o posicionamento do 

homem contemporâneo no meio social de hoje. O sujeito dos nossos dias reconhece que tem 

que passar por um caminho difícil, a fim de descobrir a verdade sobre sua existência.  

O limiar entre verdade e mentira, sagrado e profano, cosmos e caos, confere a 

dualidade existencial do homem que, para sair do mundo profano precisa necessariamente 

viver o do sagrado. Esse tema da dualidade humana fará parte das nossas discussões 

posteriores, mas antes, precisamos voltar ao tempo dos começos, ao tempo primordial dos 

mitos, traçando um histórico evolutivo para, enfim, entendermos a presença e a influência dos 

símbolos e das imagens mitológicas na vida e no comportamento do homem moderno.  

 

2. O duplo 

 

O mito do duplo remonta a épocas distintas e está associado às questões ligadas à 

identidade e à psicologia. De acordo com Bravo (1998, p. 261), duplo ―significa literalmente 

‗aquele que caminha ao lado‘, ‗companheiro de estrada‘‖. A autora postula ainda que o duplo 

refere-se à unidades bipolares com semelhanças: ele é diferente e idêntico, refere-se ao 

exterior e ao interior, é o oposto e o complemento. 

Estudos recentes sobre a identidade mostram que o duplo refere-se à cisão do eu. 

Desse modo, ele é visto como uma imagem verdadeira do eu. Igual e diferente estão no 

mesmo pólo e mostram que a identidade do sujeito é dual.  

 Na visão filosófica de Platão, o mito do duplo está associado à origem dos homens e 

dos deuses, em particular do deus Eros. Esse tema possui ainda relação com o comportamento 
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do homem – tanto o primitivo, quanto o moderno – porque exprime uma busca constante pelo 

outro, uma busca por um estado de perfeição e de complementação.  

Segundo Aristófanes, no início existiam três tipos de seres: o masculino/masculino 

(filho do sol), o feminino/feminino (filho da terra) e um masculino/feminino (filho da lua). 

Conta o filósofo que esses seres andróginos eram poderosos e por isso resolveram subir aos 

céus para atacar os deuses. Nessa ocasião, percebendo Zeus que não poderia destruir os 

humanos, pois ficaria sem ter quem o adorasse e adorasse os outros deuses, decide separar os 

seres andróginos em duas partes, a fim de que o poder possuído por eles diminuísse, não 

causando mais ameaças aos deuses. Nesse ínterim, cada metade buscaria sua outra metade, a 

fim de se completar e restaurar o poder e a perfeição de outrora. Dessa busca surge o deus 

Eros. Conta Aristófanes que aquele que encontrasse esse deus viveria de plenitude e 

felicidade. 

Mas no discurso de Sócrates, Eros ama o que não tem. Tendo a natureza de mendigo, 

herança herdada por sua mãe, Penia, ele é pobre, sujo, mesquinho, sem beleza, sem lar. 

Buscando o que lhe falta, o desejo desse deus é possuir o belo, o limpo, o puro, a riqueza, etc. 

Seu desejo é de procriação nessas coisas. Desejando Eros o que não lhe pertence, a falta 

imposta como castigo de Zeus seria uma falta irreparável e a ideia de busca do amor não teria 

fim. Nisso, pelo que entendemos do que diz Sócrates, não há a junção, muito menos o 

restabelecimento da perfeição e da unicidade das partes divididas dos seres andróginos.  

O mito de Eros trata de impor ao indivíduo, não somente em termos de corporeidade, 

mas ainda em termos psicossociais, uma condição de clivagem. O sujeito é dividido entre 

buscar o verdadeiro amor
1
, na aceitação do outro, ou rejeitar seu duplo como parte de si-

mesmo.  

O caráter dual do ser humano acontece seguindo a ordem da condição de Eros. O 

homem vive uma busca constante pela sua metade. Não tendo sua outra parte, o sujeito é 

incompleto e, portanto, não se conhece. A procura pela outra metade é simbólica. Ela 

representa a busca pelo autoconhecimento. Essa busca representa a incompletude do homem e 

por isso dizemos que o sujeito está sempre a sofrer de uma falta da sua metade e, por 

conseguinte, de si-mesmo. Ele vive entre as sombras da escuridão da caverna cheia de 

                                                           
1
 Considera-se o verdadeiro amor não o do ponto de vista de retorno à perfeição, pois vimos, no discurso de 

Sócrates, ser esse ilusão. Tomamos como referência o ponto de visto junguiano que concebe o alcance ao amor e 

da felicidade na individuação, quando as partes (do todo) se dão mutuamente e desprendem-se dos desejos 

individualistas.   
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prisioneiros, tal como postula Platão no mito da caverna em A República (2009), e o mundo 

de luz que se encontra fora da caverna.  

Nesse mito, Platão expõe os símbolos da luz e da sombra como aspectos relacionados, 

respectivamente, ao real e ao irreal. Ao propor uma situação em que vários homens 

encontram-se presos numa caverna por trás de uma fogueira e enxergando as sombras 

daqueles que passam por trás deles, o filósofo mostra a importância da forma como o olhar se 

direciona para as coisas e para os seres. Valendo-se dessa ideia, no mito, os homens que 

acreditam nas imagens projetadas no fundo da caverna, acreditam não na verdade, mas na 

aparência da verdade. Contudo, aquele prisioneiro que sai da caverna encontra a verdade 

sobre o mundo e percebe que na caverna, tudo que se tem é imitação e representação. Essa 

essência entre verdade/ilusão e real/irreal confere a natureza dual do ser humano. Dualidade 

essa que aparece também na história sobre a origem do homem, à luz da visão bíblica. 

 Gênesis, primeiro livro da Bíblia, conta a história de criação do universo e do homem. 

No início, Deus constrói a luz e a escuridão, o dia e a noite, os céus e a terra, a vegetação, os 

animais e, por fim, o homem. Ao criar o homem, Deus declara o valor intrínseco do ser 

humano, feito à sua imagem e semelhança. No capítulo um ainda do livro de Gênesis, Deus 

constrói macho e fêmea à sua semelhança. Esse primeiro traço da narrativa bíblica esboça a 

visão do duplo na religião. Ao criar macho e fêmea de Si, Deus teria inaugurado na sua 

composição o caráter de androginia.  

A história desses dois seres aparece nos primeiros versículos do capítulo um do livro 

de Gênesis. Mais à frente, percebe-se somente a presença de um ser chamado de Adão. No 

segundo capítulo do relato bíblico da criação, Deus, vendo que Adão encontrava-se solitário e 

que todos os demais animais do jardim do Éden tinham seu par, e que nenhum deles era 

adequado à Adão, fez então com que ele dormisse, retirou uma de suas costelas para criar uma 

mulher, Eva, e apresentou-a como sua esposa. Essa segunda criação mostra que o primeiro ser 

era, assim como Deus, um ser andrógino e, portanto, completo.  

Miguet (1998) conta que a princípio, Deus temendo que o homem, por ser completo, 

dado o caráter de androginia, poderia querer ser mais forte do que Ele, para garantir a 

submissão do homem, tê-lo-ia dividido em duas partes. Separadas, cada uma dessas partes, 

Adão de um lado e Eva de outro, seriam mais fracas e assim nunca poderiam se rebelar contra 

seu Criador. Contudo, nos primeiros relatos da criação desses dois seres, eles não têm 

consciência de que são diferentes. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do 
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mal, as duas partes enxergam-se diferentes, o que comprova o caráter de que uma metade é o 

complemento da outra. 

Na Bíblia, o mito do duplo aparece ainda na história de Esaú e Jacó. Isaque era filho 

de Abraão com Sara e herdara todos os bens do seu pai. Aos quarenta anos de idade, casado 

com Rebeca, ele suplicava a Deus por um filho, pois sua esposa era estéril. De tanto pedir, 

Deus ouve suas súplicas e faz com que Rebeca engravide de gêmeos. Ainda dentro da barriga 

da mãe, os gêmeos começam a lutar e Rebeca vai consultar a Deus sobre o porquê disso, ao 

que ele responde: ―Há duas nações no teu ventre e dois grupos nacionais serão separados das 

tuas entranhas; e um grupo nacional será mais forte do que o outro grupo nacional, e o mais 

velho servirá ao mais jovem‖ (Gên. 25:23). O nascimento dos dois filhos de Isaque e de 

Rebeca foi conturbado tanto quanto a gravidez. O primeiro, Esaú, sai todo vermelho, segurado 

no calcanhar pelo seu irmão, Jacó.  

Tanto no que se refere à gravidez quanto no que se refere ao nascimento desses filhos 

de Isaque, percebemos o caráter de androginia e da cisão das partes. Esaú e Jacó são gêmeos 

e, portanto, mesmo sendo seres individuais são semelhantes. A ideia do duplo já é sugerida 

quando os dois estão no ventre da mãe.  

 Podemos ver, a partir do conflito existente entre os gêmeos – durante o nascimento e 

também na vida adulta – que o duplo pode se manifestar como algo que causa repulsa e 

inveja. Na história desses gêmeos, convém mencionar que a briga entre modelo e duplo não 

tem desfecho no final de suas histórias. Isso porque cada uma das partes dos gêmeos 

representa uma nação. Assim sendo, a junção entre as duas partes do todo, não é, nesse caso, 

possível, e o duplo, nessa história bíblica, manifesta-se como algo que está sempre a lutar com 

a outra metade.  

O duplo como algo que representa conturbação, clivagem e repulsa (por causa da 

separação do ser andrógino) pode ser visto não somente na religião, mas ainda na mitologia 

clássica, como aparece na história de Hermafrodito – um ser andrógino – e de Narciso. 

Em Metamorfoses (2003) de Ovídio o tema do andrógino ganha evidência através da 

história de hermafrodito. Esse ser, conforme descreve Miguet (1998) é associado, de modo 

simultâneo, a um lugar, Cária, a um elemento da natureza, a água e a um ser, Sálmacis. Filho 

de Hermes, na versão ovidiana, o hermafrodito tem como ancestral Atlas. Avô de Hermes, 

Atlas é também avô de Afrodite, esposa de Hermes. Nota-se que a androginia já era proposta 

por esse ancestral. Miguet (1998, p. 28) defende que sendo hermafrodito descendente de 

Atlas, ele reúne ―a dupla ascendência paterna e materna‖.  
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Sálmacis, personagem da divindade aquática e irmã de Afrodite, seria também 

descendente de Atlas e esse, por sua vez, seria a representação da unicidade divina. Sálmacis, 

assim como Hermafrodito, é um ser andrógino. Gerado pela terra e pelo céu, este ser herda a 

feminização e a masculinização. Essa ideia nasce do pressuposto de que a terra, elemento 

andrógino, teria formado o céu e depois se unido a este para conceber Sálmacis, o oceano. 

Ao descrever a história de Hermafrodito e Sálmacis, Pires (2006, p. 58) mostra que  

 

O jovem [...], ao completar 15 anos, saiu pelo mundo, numa alusão a 

dokimasia (ao rito iniciático), pela qual passava todo adolescente, para 

ascender da infância à idade adulta e que obviamente implicava uma 

separação temporária do seu meio de origem.  

 

Ao ver o jovem, Sálmacis se apaixona, mas é rejeitada. Contudo, quando o jovem se 

banha nas suas águas, ela enlaça-o e nunca mais o solta. Os dois corpos fundam-se ―num só, 

com as características de ambos os sexos‖ (PIRES, 2006, p. 58). Hermafrodito passa a ser um 

meio-homem. Junta uma metade sua masculinizada com a metade provida de feminização da 

ninfa.  

A metamorfose causa nos dois seres uma esterilidade e, de acordo com o que 

manifesta, ela representa a presença do outro no mesmo. O banho do jovem é simbólico. É a 

metáfora que o conduz a uma nova visão, uma visão em que ele se enxerga como outro. 

Contudo, para o jovem Hermafrodito, ver-se sendo outro, é algo doloroso. Assim sendo, a 

categoria do duplo nesse mito está para aquele que causa repulsa, pois o jovem se enxerga 

dependente do seu outro. 

Para Hermafrodito, a junção com Sálmacis é algo inesperado. Com a ninfa, acontece o 

contrário. Conforme descrito por Miguet (1998), ela rejeita a parte masculinizada de si e 

busca a do seu outro: Hermafrodito. A água tem, ainda segundo o teórico mencionado, o 

papel de eliminar as diferenças. Quando os dois jovens se unem ocorre uma espécie de 

reestruturação metafórica de retorno ao ancestral comum, Atlas: um deus unificado, um deus 

andrógino.  

Enquanto no mito do duplo à luz da filosofia platônica, a união das duas partes era 

vista como um retorno da perfeição original, no mito de Hermafrodito e Sálmacis, o encontro 

entre as duas partes é visto como algo vergonhoso. Verifica-se nesses relatos um 

acontecimento que desobstrui a natureza do homem, conduzindo-a a uma divisão forçada que, 

no todo, apenas trata de instaurar um conflito existencial. Esse conflito é vivido também por 

Narciso: o jovem mais belo da mitologia grega. 
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3. O mito de Narciso 

 

A origem da lenda de Narciso é desconhecida. Nos relatos mitológicos gregos, ela está 

associada à obra dos deuses, durante o período da primavera. Narciso e Jacinto, belíssimas 

flores, teriam surgido para embelezar o solo pedregoso da Grécia durante a primavera. No 

livro de Mitologia (1976), o jacinto era a metamorfose de um jovem de mesmo nome e 

também muito belo. Narciso, flor de centro amarelo e pétalas brancas, também conhecida 

como daffodil, teria surgido para distrair a atenção de Perséfone, de modo a torná-la uma 

presa fácil para Hades que tanto a desejava e sonhava em capturá-la. Em algumas lendas, 

jacinto e narciso nasciam no lugar onde o sangue de jovens era derramado em sacrifício 

oferecido aos deuses. Posteriormente, os relatos dizem que as flores eram metamorfoses de 

jovens que teriam violado alguma ordem dos deuses e por isso receberam o castigo da morte. 

  Sabe-se, no entanto, que a versão mais recorrente da origem de Narciso é a do poema 

de Ovídio em Metamorfoses (2003). Neste, o jovem, filho de Liríope e do deus dos rios, 

Céfiso, tem seu destino previsto pelo cego Tirésias. Sábio por natureza, Tirésias conhecia 

como era o amor nas suas diferentes formas, tanto pelo aspecto feminino quanto pelo aspecto 

masculino, pois conta Ovídio que, nascendo homem, Tirésias se metamorfoseia em mulher, 

vivendo desse modo por sete anos. Ao ser procurado pela mãe do jovem Narciso, que queria 

saber se este viveria por muito tempo, Tirésias responde que sim, desde que ele nunca viesse a 

descobrir a si-mesmo. A profecia do sábio não foi entendida por Liríope, mas aquela, como 

no mito do duplo, dirigia-se aos aspectos relacionados a Eros e as suas ―virtudes‖, ao 

desdobramento da imagem do eu e ao conflito da junção das duas metades do todo (no 

encontro com o duplo).   

 Narciso, jovem belo de dezesseis anos, tem natureza masculina. Contudo, seu espírito 

tem a gênese de um ser andrógino, pois tal como descreve Ovídio (2003, p. 61) ele ―poderia 

passar / Tanto por moça quanto por homem; homens e mulheres / Disputavam seu amor‖. Os 

homens e mulheres que amavam o jovem são dados pelo princípio de buscar a parte faltante e 

encontrar Eros na feição de Narciso. Mas esse personagem lendário não reconhece essa 

condição na sua personalidade. Seu orgulho era forte e ele não conseguia amar ninguém.  

Contudo, no destino do jovem mais belo da mitologia grega estava Eco, juntamente 

com ela, a história de amor trágico do mito de Pã. Eco foi uma das ninfas que se apaixonou 

pelo jovem e, como as outras, teve também seu amor rejeitado por Narciso. Contam as lendas 

que ela vivia a tagarelar e usava muito bem o dom da voz. No Olimpo, Júpiter, marido de 
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Juno, teria convocado a ninfa para distrair sua esposa enquanto ele se encontrava com outras 

ninfas. Ao saber disso, Juno teria castigado Eco a falar somente o que ouvia das outras 

pessoas.  

No livro Mitologia (1976), há tanto esse relato como outra versão de tal castigo. Esse 

teria vindo da parte do deus Pã com quem Eco tivera um filho. Revoltado com o desprezo da 

ninfa em favor da atenção e do amor a Narciso, Pã teria jogado esse castigo sobre Eco.  

Sofrendo do castigo, a ninfa é incapaz de declarar o amor que sente por Narciso. Um 

dia, quando Narciso se perde dos companheiros de caçada e passa a procurá-los através de 

gritos, Eco não cessa de repetir o que diz o jovem. Porém, curioso para saber quem repete 

suas palavras, Narciso convida-a para vir a seu encontro, ao que Eco obedece. No entanto, 

quando ele a vê, rejeita-a. Eco, envergonhada, se esconde por trás das árvores. Seu corpo se 

consome e seus ossos viram rochedos. Sua grande dor foi ter sido rejeitada por Narciso.  

Depois da trágica história de amor de Narciso com Eco, o jovem continua a desprezar 

o amor das Náiades e dos Oréades. No poema de Ovídio, um dos jovens desprezados joga 

uma praga sobre Narciso dizendo que este, quando descobrisse o amor, também não poderia 

ter o objeto amado. Assim, quando o jovem se debruça diante da fonte para saciar sua sede, 

enxerga, no espelho da água, uma imagem e desconhece, no primeiro momento, que é o 

reflexo de si. Por isso se apaixona perdidamente. Não pode, no entanto, ter o objeto amado 

porque quando tenta abraça-lo, a imagem se desfaz. Então o jovem, consumido por esse amor, 

se esquece de beber, de comer e mergulha nas águas da fonte, a fim de se juntar a imagem 

contemplada. No seu lugar nasce a flor de narciso, muito admirada por todos.  

O mito do deus Pã e seu amor por Eco também culmina num fim triste. O deus tinha 

uma relação com Eco. Eles viviam bem até o dia em que a ninfa se apaixona por Narciso. 

Conhecido como o deus alegre, Pã passa a viver tristemente. Persegue as ninfas como se 

estivesse travando uma vingança inconsciente contra Eco e, por fim, acaba por morrer numa 

guerra contra os Titãs. Sua morte, apesar de anunciada, não é contada em detalhes. Não se 

sabe ao certo como e porque ele morreu. 

Na história mítica desses três personagens, o que chama atenção é a maneira como 

amam e como tratam o objeto de amor. Para Eco e Pã, o mal acontece porque eles se tornam 

escravos do outro e, portanto, deixam de amar a si mesmos. Com Narciso acontece o 

contrário, seu amor é pela própria imagem refletida no espelho da água do rio. Ele assinala 

assim sua perdição pelo amor e desejo de um alguém imaginário. Nesse desejar não consegue 

desviar os olhos da imagem que contempla, tampouco afastar-se daquelas águas.  
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Tanto na história de Narciso quanto na de Eco e Pã, o tema central está na morte, fruto 

da forma como amam. Esta ideia é apresentada nas histórias de Eco e Pã porque a forma 

como amam coloca em desequilíbrio o amor próprio e o que é direcionado ao próximo. Na 

história de Narciso, esta ideia é sugerida porque o jovem não consegue amar a ninguém, 

apenas a imagem da fonte, reflexo de si-mesmo.  

A sede do jovem, descrita nos versos de Ovídio (2003), é uma sede metafórica. O 

saciar não está para uma necessidade fisiológica e sim para o íntimo, numa tentativa de 

encontrar a substância que completa o eu e, restaura, portanto, a perfeição da qual fala Platão 

(2008). Mas, o jovem não consegue perceber que a imagem contemplada no espelho da água 

revela sua verdadeira personalidade. Seu destino é o de ignorar o sentido daquilo que o 

espelho o mostra. 

 

3. 1. Narciso e a simbologia do espelho 

 

O símbolo do espelho é algo que encontra congruência com o que discutimos 

anteriormente em Platão sobre visão e cegueira, sobre sombra e luz e real e ideal de realidade. 

O espelho é um elemento que mostra uma imagem acerca de determinado objeto. Assim 

sendo, percebemos que esse objeto possui um caráter simbólico e não pode ser entendido 

apenas pelo sentido comum de poder refletir as coisas, e sim de mostrar como é de fato o 

objeto refletido, de revelar-lhe. Na lenda de Narciso, a imagem projetada pelo espelho não é 

somente física, mas psicológica e ideológica. Por isso, cumpre-se aqui fazer uma discussão 

mais detalhada acerca do espelho, pois ele funciona como o limiar que demarca o lugar do 

campo da verdade e do campo da mentira, ou, em termos bem precisos, de ilusão, como a dos 

prisioneiros da caverna de Platão (2009), aspecto esse visivelmente notado na forma da 

manifestação do duplo. 

A origem da palavra espelho está relacionada aos astros e ao modo de observá-lo, pois 

na antiguidade buscava-se o conhecimento das estrelas através da observação por meio do 

espelho.  A partir dessa concepção emerge um dos aspectos relacionado a este símbolo que 

diz respeito à ideia dele ser um meio para o alcance do conhecimento. 

O espelho exerce um caráter de adivinhação e de revelação de uma verdade sagrada. 

Ele reflete imagens para além do objeto e mostra o que está por fora e por dentro deste. A 

magia dos espelhos consiste também no fato dele mostrar a verdade do coração, da 

consciência e da alma. Na lenda de Narciso, o espelho da água é um elemento que dá 
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respostas sobre os questionamentos do jovem, sendo que aqueles estão ligados à questão da 

existência.  

É oportuno lembrar que o espelho é um símbolo e, não pode, portanto, ser equiparado 

ao signo porque seu significado não é arbitrário. Pelo contrário, o sentido de um símbolo é 

construído de acordo com os processos históricos e culturais que o envolve. Os símbolos 

possuem diversas designações e funções e, as discussões de Freud (1997a) e de Jung (2008), 

mostram que eles estão ligados ao inconsciente da mente.  

Os símbolos remetem sempre a um significado e com esse uma cadeia de fatores 

ligados à história do homem, seja em nível particular ou social. Ele está ligado a campos 

binários e revela um plano de realidade concreta. Segundo Chevalier (2009), é por inovar e 

por revelar algo que o símbolo, ao mesmo tempo que anula aspectos diversos do mundo ou do 

homem, empreende a visão de outros aspectos, exercendo função limiar entre campos 

opostos: de um lado ele separa e une duas realidades; do outro ele aproxima o que está 

distante e afasta o que está perto; ele vela o visível e revela o invisível. O símbolo permite a 

entrada no campo do desconhecido e por fazer isso ele apresenta-se como veículo que 

imprime indagações.  

Voltando à questão do espelho, podemos dizer que por ser ele um símbolo, seu 

significado pressupõe não somente a relação da imagem que ele reflete com os fatores 

históricos, culturais, sociológicos, etc, mas ainda o estudo da sua função e do seu 

funcionamento.  

Há vários tipos de espelhos, desde os cilíndricos aos elipsoides. Porém, sempre que 

nos deparamos com uma imagem refletida, temos a impressão de que ela é diferente do objeto 

que reflete. Nesse caso, ficamos na dúvida entre qual imagem é real, se a do objeto concreto 

ou a do espelho. Quando olhamos um objeto qualquer, este nunca se mostra como é de fato, 

pois os nossos olhos invertem aquilo que enxergamos. Quando olhamos o mesmo objeto 

refletido no espelho, a imagem é outra e também verdadeira. Nesse caso, dizemos que a 

imagem do espelho, por ser ―virtual‖, não deve ser confundida com uma imagem irreal. Pelo 

contrário, ao ser projetada no espelho, ela mostra os objetos sem o efeito ―metamórfico‖ dos 

nossos olhos. A imagem especular é real, uma vez que a função do espelho é a de refletir os 

objetos tal como eles são; ele ―reflete a direita exatamente onde está a direita e a esquerda 

exatamente onde está a esquerda‖ (Eco, 1989, p. 14). O espelho não engana; não mostra uma 

mentira crível, mas a verdade, o real. 
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Por dizer a verdade, refletida na imagem especular, é que o espelho é considerado, 

como prótese de nossos olhos, fazendo com que a percepção da nossa visão melhore e passe a 

enxergar melhor as coisas. Seu fascínio está também na possibilidade que ele nos dá de nos 

enxergarmos como os outros nos vêem.  

Apesar da imagem refletida mostrar todas as propriedades do objeto, ela não pode ser 

considerada uma cópia deste último, pois o objeto pode ser palpado, enquanto que a imagem 

só pode ser visualizada. Essa mesma imagem não é nunca a mesma; sempre se projeta de uma 

forma diferente, enquanto que o objeto está lá, sendo o mesmo.  

Para o semioticista Umberto Eco (1989), a imagem especular do espelho não pode ser 

considerada como um signo porque enquanto aquela pressupõe a existência de um objeto, este 

pode existir sem a presença do mesmo. Entendemos assim que a imagem tem relação com 

ocorrências e não é independente do objeto. O contrário se dá com este último.   

No que diz respeito à temática do duplo, em especial do mito de Narciso, podemos 

dizer que a importância do espelho se dá, porque sendo prótese dos nossos olhos, eles nos 

mostram coisas que estavam lá e que não víamos, causando, portanto, o sentimento de 

estranhamento do qual fala Freud (1997b). Dessa forma, é por enxergar a verdade no espelho 

que o jovem Narciso vê aquilo que é, mas que estava ―escondido‖. O jovem enxerga-se pelos 

olhos do outro. Através desse ato de contemplação ele vê o reflexo daquilo que representa sua 

personalidade: um jovem com amor demasiado por si-mesmo. Essa visão do real é 

extremamente necessária para que o sujeito possa realizar a travessia do oposto e alcançar o 

cosmos, para que ele possa alcançar o estado da individuação – tema a ser tratado 

posteriormente. Na visão de Cavalcanti (1992), Narciso é considerado como um herói da 

consciência porque ele transcende o mundo de ilusão e morre para um mundo a fim de 

renascer em outro – de verdade e de sagracidade. 

Retomando ligeiramente o que Eliade (1991) discute sobre os arquétipos, podemos 

inferir que o herói é aquele que cumpre um grande sacrifício para viver o ritual dessa nova 

vida. O olhar de Narciso e seus questionamentos sobre a imagem contemplada representam a 

busca por uma nova realidade. Essa busca por tal realidade permeia também a condição 

humana na contemporaneidade, mas o sujeito moderno tem um destino diferente do Narciso 

clássico. E, isso se explica na reatualização do mito. Desse modo e, para entendermos a 

evolução do mito do duplo e, em particular do de Narciso, precisaremos direcionar nosso 

olhar para diversos campos do saber, desde o da psicanálise e psicologia até os da sociologia.  
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4. O narcisismo e a psicanálise 

 

Usado pela primeira vez por Paul Näcke em 1899, o termo narcisismo, na visão desse 

estudioso dizia respeito à forma como o indivíduo tratava o próprio corpo, tentando, através 

da contemplação, obter satisfação. Para Freud (1997c), o narcisismo está relacionado aos 

processos de desejos desenvolvidos durante a infância e, por conseguinte, a sua influência na 

personalidade adulta do indivíduo. O narcisismo, libido direcionada ao ego, isto é, ao próprio 

indivíduo, acontece nos primeiros meses de vida da criança. Este tipo de narcisismo é 

considerado normal ao desenvolvimento infantil, uma vez que ele está relacionado aos 

instintos de autopreservação e o superego ainda não está totalmente formado na psique do 

sujeito.  

Contudo, com o desenvolvimento do superego e dos estágios sexuais, espera-se que 

haja o processo de transferência da libido do ego para objetos e o indivíduo possa adquirir um 

equilíbrio entre a libido direcionada a ambos, pois é somente dessa forma que o sujeito 

consegue estabelecer um convívio dialético entre os fatores psíquicos e os extrapsíquicos. 

Quando há um distúrbio nessa transferência, o narcisismo continua na vida do indivíduo 

adulto. Este tipo é considerado patológico, pois ele instaura um conflito no sujeito: o de amar 

o ego ou um objeto.  

Em outras palavras, o desenvolvimento, tanto sexual quanto do superego, na 

composição da psique do indivíduo, trata de impor-lhe escolhas voltadas principalmente para 

a ideia de obter prazer exclusivamente para si-próprio ou, a de dar prazer ao outro. Dar prazer 

ao outro, ou seja, ter a libido direcionada para o objeto, seria sinônimo de morte psíquica, uma 

vez que a corpórea do sujeito passaria por um estágio esvaziado de prazer. Nesse caso, o 

narcisismo patológico estaria sempre direcionado para a ideia de sobrevivência; para a ideia 

de obtenção de prazer e proteção do corpo contra qualquer tipo de dor ou de castração.  

 Todavia, o contraste, no narcisismo patológico, toma conta do conceito de prazer e da 

autopreservação, pois uma vez existindo a libido do ego durante a fase adulta e, uma vez 

formado o superego, o sujeito percebe que depende do outro para obter prazer, mas tenta 

negar essa dependência. A partir daí, ele cria um mundo de ilusão onde seu desejo parece 

realmente ser satisfeito. Ao inventar uma realidade ilusionária, o narcisista nega o real e 

procura criar um tipo de ego ideal voltado para toda e qualquer posse de poder e de perfeição. 

Ao fazer uma relação do narcisista com o amor, Freud (1997c) postula que para o 

sujeito que sofre dessa patologia, amar o objeto é sinônimo de privação dos prazeres enquanto 
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que ser amado aumenta a auto-estima e melhora, em termos de realidade patológica narcisista, 

a quantidade e a qualidade de prazeres que o sujeito sente. Assim sendo, o indivíduo com 

distúrbio narcisista, prefere investir toda a libido na imagem própria, a fim de ser amado e 

adorado pelo outro. Em contraposição, sua tendência é a de não admirar ou amar o próximo. 

Contudo, em vista do ideal do ego não ser real, o que o sujeito adquire, de fato, é o nada, o 

vazio proveniente de tanta libido direcionada a coisas inexistentes. A única certeza do sujeito 

é que ele sofre de um vazio.  

Este vazio é discutido por Lacan (1998) no seu artigo sobre O estágio do espelho 

como formador da função do eu. Ao tratar do desenvolvimento infantil, ele mostra que nos 

primeiros meses de vida o estado da criança se encontra num espaço de totalidade. Ela não 

reconhece a mãe ou qualquer ente da família como algo fora do seu corpo. Assim, durante 

essa fase, a criança não entende a diferença entre presença e ausência.  

Por volta dos seis meses de vida, essa situação muda e ela passa a reconhecer os 

objetos como separados de si. Mas é somente no reconhecimento da sua posição diante do 

outro/objeto, aspecto que se dá por volta dos oito meses de vida, que ela começa a fazer parte 

do meio social, uma vez que o mundo, antes homogêneo, mostra-se agora numa composição 

heterogênea. Este momento, conhecido como o estágio do espelho, põe em cena a noção do 

fenômeno do real e do irreal
2
. Antes de contemplar a imagem projetada no espelho e, antes de 

reconhecer o real significado de tal imagem, a criança vive em um mundo de cegueira. Ela 

não é capaz de enxergar a realidade que está diante dos seus olhos. Falta-lhe a capacidade de 

identificação. Com o reconhecimento da imagem e imagens especulares projetadas no 

espelho, o sujeito é inserido no campo da verdade e este lhe revela uma nova identidade. Com 

a quebra da totalidade, sua condição passa a ser duvidosa e não sabendo quem é o outro 

também não sabe quem ele é, pois esse conceito só é dado por um confronto de oposição e 

também de negação em relação ao próximo. Assim, a imagem especular guia o eu para o 

campo alienante em que ele ocupa uma posição de entremeio. É no encontro do território do 

verdadeiro real que o sujeito depara-se com uma condição fragmentada, em resumo com o 

duplo.  

Na visão de Lacan (1998), a imagem do duplo revela a natureza social do sujeito e 

conviver com ela, isto é, conviver com a nova identidade é doloroso, pois o eu individual está 

                                                           
2
 Essa dualidade passa a ser concebida sob três visões. Duas das quais já discutimos: a filosófica com Platão e a 

simbólica com Umberto Eco. Agora nosso interesse é pelos aspectos da mente e um conceito de extrema 

importância é o da identificação. 
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sempre buscando retornar à fantasia primordial, onde havia somente o organismo psicológico, 

enquanto o sociológico era deixado à parte.  

 O aspecto do duplo é revelado na relação eu/objeto, pois é no encontro entre eles que o 

desejo do eu passa a existir sob o desejo do outro. Defende o teórico que o sujeito é movido 

pelo desejo do outro. Em outros termos, suas ações são guiadas pelo sentimento narcisista de 

ser e ter a imagem que o outro deseja.  

O jogo do refletir e refratar desnuda a presença do outro no eu. O sujeito, a partir de 

então, perde a pureza – enxerga a imagem da verdade, tal como propõe Eco (1989) – e suas 

palavras são fruto do inconsciente; da presença do outro em si. Ele passa a ser, desde então, o 

sujeito dividido; o sujeito, parafraseando Fink (1998), do não penso, logo não sou.  

O estágio do espelho revela ao indivíduo algo que não é novo, mas somente não era 

reconhecido, não era visto. Esse algo é o estranho de que fala Freud (1997b) e está 

relacionado com o assustador. Ele revela a real condição do sujeito; revela o que há de 

semelhante entre ele e aquilo que vê, seja um objeto no sentido literal da palavra ou um 

objeto/indivíduo. Nesse sentido é que se encontra a relação com o duplo, pois o estranho 

parece ser o mesmo e o encontro entre ambos é marcado por um momento de conturbação, 

devido ao fato de que o ―sujeito identifica-se com outra pessoa, de tal forma que fica em 

dúvida sobre quem é o seu eu (self), ou substitui o seu próprio eu (self) por um estranho‖ 

(FREUD, 1997b, s/p). O encontro com o estranho revela a duplicidade do sujeito que, 

despertado da sua cegueira, passa a habitar um novo mundo. A crise de identidade surge da 

loucura de achar-se como um desconhecido. O drama do duplo é, portanto, um drama de 

identidade, proveniente de fatores psicanalíticos, psicológicos e ainda sociológicos. Do 

primeiro, o psicanalítico, já fizemos esclarecimentos. Os demais seguirão nos tópicos 

procedentes.  

 

5. O narcisismo na visão psicológica 

 

Embora os estudos de Jung (2008) não demonstrassem interesse pelo tema do 

narcisismo e seu viés de pesquisa estivesse voltado para o campo da psicologia e não para o 

da psicanálise, vemos no seu trabalho a elaboração de alguns conceitos com estreita relação 

com o tema da construção da identidade.  

Além das relações dialéticas entre o inconsciente e o consciente, o teórico coloca em 

evidência, a ideia de que o sujeito só consegue ver-se como realmente é, tendo como 
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pressuposto as relações objetais, e isso requer que ele se separe do mundo e veja-se na sua 

singularidade até alcançar o estado pleno da individuação.  

Ser singular não exprime a ideia de o indivíduo ser separado, em termos literais, do 

mundo e dos processos que os cercam, mas a existência da percepção de funções e papéis 

diferenciados no mundo, na consciência e no inconsciente do sujeito. Significa ver-se 

semelhantemente aos fatores universais e, apesar da existência de tais fatores, possuir 

particularidades e singularidades que tornam possível a diferenciação entre os seres. A 

individuação difere de individualismo porque, ao contrário do conceito de separação literal 

que esse último termo sugere, o processo de individuação não visa isolar o sujeito, mas fazer 

com que o mesmo perceba e aprenda a conviver com sua parte singular e também com a 

universal.  

Defendendo que as relações dos processos conscientes e inconscientes se dão de forma 

compensatória, Jung (2008) relaciona essa ideia para o alcance da individuação, tomando 

parte de alguns conceitos que aqui nos servirão como base para a compreensão da duplicidade 

do sujeito. São eles: anima, animus, sombra e persona. Os três primeiros são arquétipos 

simbólicos do inconsciente. A anima e o animus ocupam o espaço do inconsciente coletivo e 

a sombra do inconsciente pessoal. Num outro ângulo, a persona se manifesta no campo do 

consciente. A meta da individuação é a de libertar o sujeito da persona e das imagens 

primordiais do inconsciente.   

A presença feminina no homem é a representação do arquétipo da anima que se 

manifesta no inconsciente coletivo e age como se fosse uma parte de si mesmo da qual ele não 

consegue se desprender. Ao relacionar-se com uma mulher, ele busca alcançar essa 

proximidade com o seu lado. A atividade da anima, é uma atividade autônoma e, mesmo 

sofrendo influência dos aspectos históricos e sociais tem, também, sua identidade própria.  

Semelhantemente ao que acontece aos homens, as mulheres possuem também um 

arquétipo do seu lado oposto – o masculino – dentro do seu inconsciente. Esse arquétipo é 

denominado de animus. O ponto que diverge a anima do animus é que enquanto a primeira é 

singular, o segundo é plural, pois a vida do homem sempre foi marcada por decisões, opiniões 

fortes e controle das situações. 

O conceito de persona está relacionado com o modo como o sujeito se comporta na 

sociedade e com o tipo de imagem ideal que ele é obrigado a representar, a fim de estabelecer 

relações com os desejos infantis
3
. A persona está intimamente ligada ao mundo do ideal de 

                                                           
3
 O termo infantil é denotado aqui não como aspecto de imaturidade, mas no sentido do desenvolvimento sexual. 
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realidade
4
 e aos fatores das exigências sociais. Ela representa um tipo de máscara que o 

sujeito usa; representa aquilo que o sujeito deseja ser e ainda serve como unidade externa que 

media o contato do consciente com o inconsciente. 

 
A persona assume a função de ―vestir‖: colocar uma ―embalagem‖ no ego, 

ativando-se por razões de adaptações ou conveniência pessoal, não sendo 

porém idêntica ao indivíduo, trata-se de uma instância que envolve 

principalmente um compromisso entre o indivíduo e a coletividade. 

(LAMAS, 2002, p. 22). 

 

Ao usar a máscara, o sujeito rejeita um tipo de eu reprimido e fraco, rejeita sua 

sombra. Não obstante esses aspectos, nem a persona, muito menos a sombra estão na 

congruência do eu verdadeiro. Persona e sombra lutam por um lugar de controle do sujeito e 

quando aquela ganha, essa ocupa a categoria do ―inexistente‖. A sombra tem relação com a 

imagem da alma interior do indivíduo, ou seja, com os aspectos do inconsciente, enquanto a 

persona é caracterizada pelos fatores do consciente. A sombra ―é a faceta desagradável, 

desvelando características que não combinam com a imagem que os indivíduos gostam de 

fazer de si-próprios‖ (LAMAS, 2002, p. 23).  

O verdadeiro self do indivíduo não pode renegar nenhum desses aspectos, uma vez que 

se o sujeito viver somente dos aspectos do inconsciente não conseguirá enxergar a relação 

desses com o mundo do consciente. No outro ângulo, quando ele vive somente da sua 

persona, dos aspectos relacionados ao consciente, não consegue saber do seu íntimo.  

A identificação com a persona expressa, de certo modo, o medo de entrar em contato 

com aquilo que lhe falta (a anima e animus) e aquilo que lhe é desagradável (a sombra) e, 

consequentemente, com o inconsciente, pois isso significa compreender o que é o real e o 

irreal; significa o contato com a verdade e com um mundo desconhecido e, portanto, estranho.  

Importante afirmar que, como a sombra que entra em conflito com a persona, tanto a 

anima quanto o animus – por serem entidades autônomas do inconsciente – estão em conflito 

com os fatores do consciente: a persona. É útil afirmar ainda, que o sujeito não pode viver 

somente de inconsciente ou de consciente. 

É somente encontrando o equilíbrio entre esses dois mundos que o indivíduo é capaz 

de resolver seus próprios conflitos, tanto os exteriores quanto os interiores. Desse modo, 

podemos dizer que a dor que ele precisa enfrentar é uma dor que liberta e promove renovação 

psicológica e de personalidade. O sujeito que consegue encontrar o si-mesmo é um ser 

                                                           
4
 O ideal de realidade é entendido segundo a visão de Lacan como um mundo de representações em que o sujeito 

esconde o verdadeiro eu. 
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especial, pois encontra uma sabedoria incomparável. Contudo, acrescentamos que o estágio 

de individuação não acontece para todas as pessoas. Mas esse ponto encontra uma cadeia de 

reflexões contemporâneas com discussões pautadas não somente nos termos psicanalíticos e 

psicológicos, mas nos sociológicos. Isso pode ser explicado porque as mudanças econômicas 

têm formado um novo modelo de sujeito. Um sujeito escravo da sociedade e da indústria 

capitalista, tal como veremos no seguinte tópico.  

 

6. O mito de Narciso e seus arredores: a perspectiva contemporânea 

 

 O comportamento do homem de hoje tem acompanhado as mudanças 

socioeconômicas, filosóficas e psicológicas, então vigentes com origens nos tempos da 

revolução industrial e nos da I e II Guerras Mundiais, até a atualidade. Isso tem mostrado que 

o sujeito não está reduzido aos processos físicos e psicológicos.  

Carece, no entanto, lembrar que o narcisismo exacerbado do nosso tempo e as 

dificuldades de desenvolver laços afetivos colocam a par as ―ideologias‖ das imagens 

apresentadas na atualidade e com essas o predomínio burguês no comportamento do homem. 

Assim, dizemos que, no contexto contemporâneo, a vida tem se propagado num campo de 

aparências e as relações humanas têm sido de fachada, pois há o uso de máscaras, isto é, de 

identidades e, através dessas, procura-se forjar uma imagem. 

 A forjação dessa imagem é congruente ao caminho escolhido pelo sujeito 

contemporâneo para a autoconservação individual, e isso coloca em contradição o social, pois 

segundo Adorno (2008), a sociedade de hoje nutre-se de um coletivo falso. Esse fato se 

explica porque a indústria cultural e o sistema capitalista traçaram um perfil de imagem ideal. 

O homem, ao buscar atingir essa imagem, tem se esquecido dos laços afetivos e se tornado, 

além de individualista, plural, uma vez que usa diversas identidades, a fim de se adequar a 

várias ocasiões e ser, portanto, aceito socialmente.  

Em Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos, Adorno e Horkheimer (1985) 

comparam a trajetória do homem moderno no campo do trabalho e no meio capitalista 

burguês, com a via crucis de Ulisses na Odisséia de Homero. O ―herói‖ moderno é aquele que 

está disposto a viver todo e qualquer tipo de sacrifício para conseguir chegar ao topo. Em 

outras palavras, ele é capaz de qualquer coisa para alcançar o arquétipo de sujeito ideal e isso 

envolve uma série de aspectos. Dentre eles os de ter poder, beleza e dinheiro. 
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Na analogia da trajetória do herói homérico, o episódio da sereia possui um cenário 

análogo ao ambiente da sociedade burguesa e da indústria cultural sobre o sujeito 

contemporâneo. Ulisses é o homem em busca de riqueza e que se sente atraído pelo fetiche do 

poderio do topo – em sentido metafórico, pelo campo atrativo da burguesia capitalista –, mas 

ao mesmo tempo tenta não ser seduzido para não se desviar do seu objetivo primeiro. O mito 

esclarece a condição humana diante da civilização. Para chegar ao topo tão sonhado o sujeito 

precisa vencer os obstáculos da competitividade. Nessa luta, ele encontra-se numa posição 

individual. Contudo, mesmo ocupando uma posição de isolamento, ele não pode afastar-se do 

meio que o cerca. Na sociedade burguesa, Ulisses é o empresário ou mesmo o pequeno 

burguês, que precisa do trabalho da grande massa e deve estar atento às transformações do seu 

meio. Não deve, no entanto, deixar-se perder de seu curso.  

A indústria cultural, a pregar que a imagem ideal é aquela em que se possui o maior 

número possível de bens materiais – ou mesmo, os últimos produzidos –, tem se aproveitado 

do sentimento narcisista do homem moderno e o tornado escravo, pois o trabalho não visa 

uma satisfação própria, mas sustentar o consumismo desenfreado. Nesse cenário, o processo 

de produção causa um efeito de ilusão ao homem de hoje. Isso porque o novo não é capaz de 

acompanhar o intervalo da produção. Assim sendo, o sujeito compra o último objeto 

produzido. No entanto, está comprando o mesmo.  

 Se de um lado os fatores econômicos produzem mudanças no modo como o homem se 

comporta é evidente que tais fatores figuram no modo de construção da sua identidade. É por 

usar as máscaras e por estar voltado para o topo que o indivíduo contemporâneo perdeu o 

rumo da sua identidade. Isso corrobora a ideia de que o sujeito é formado tanto pelos aspectos 

psicológicos, quanto pelos sociais. Partindo dessa relação, bem como das transformações 

causadas pela globalização, o estudioso Stuart Hall (2005) mostra que as últimas 

transformações sociais causaram uma mudança na concepção de identidade em vários níveis: 

de gênero, de cultura, de sexualidade e de racionalidade. A identidade não é mais considerada 

como solução para o sujeito de hoje e sim como um problema, pois, se antes, no iluminismo, 

o homem era dono da razão, hoje ele é estilhaçado. Não há desse modo, uma identidade 

unificada, mas identidades de usos e de desusos.  

 A partir daí concebe-se a duplicidade do sujeito moderno e por fim o drama existencial 

sobre o quem sou eu, uma vez que há vários eus e uma vez também que, no jogo de 

representação vivido pelo homem de hoje, existe uma preocupação constante com aquilo que 

os outros enxergam dele. É por esse viés, que se explica a relação mitológica com seu 
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comportamento. Trazemos, num pequeno flash, a proximidade do valor representacional da 

identidade com o mito de Narciso, sobre o qual outrora já fizemos esclarecimentos. A imagem 

da identidade é algo que, nos dias atuais, importa mais do que o verdadeiro eu, porque, 

cumpre lembrar, a preocupação é com a aceitação.  

 Na preocupação com a forma como o eu é visto pelo outro, o pluralismo de identidade 

tem ganhado por knock out quando se trata da inflexibilidade. Isso se verifica nas palavras de 

Bauman (2005), quando afirma que a única certeza da identidade é que ela é uma incerteza. 

Chamando atenção para as discrepâncias sociais, o teórico mostra que num pólo há aqueles 

que podem escolher que tipo de identidade usar. No outro, a escolha não é feita, mas imposta. 

Esse último campo é habitado pelos mendigos, pelos estranhos do mundo moderno, pelas 

chamadas identidades lixo. A angústia moderna provém, no entanto, da flexibilidade com que 

se troca de identidade e na inatingibilidade da concretude e da certeza com relação ao eu. 

Esses e outros fatores têm trazido uma nova versão do mito de Narciso. As identidades 

narcisistas da contemporaneidade acompanharam a barbárie capitalista. Segundo Lasch 

(1983), o narcisismo arraigado da nossa era não representa o amor pela imagem propriamente 

dita, tal como defendia Freud (1997c). Para ele, as atitudes do homem de hoje voltam-se para 

a negação do estado de insegurança e de imperfeição do estágio do espelho, na busca de 

apagar todos os vestígios da sua sombra, ou seja, do seu eu-negado.  

Nos nossos dias, o narcisismo vem acompanhado por um desejo de metamorfose. Isso 

se explica porque a imagem do espelho, sendo real, é também desagradável, pois revela as 

fraquezas e as imperfeições do homem. O sujeito moderno tenta se ver livre das relações 

afetivas, tanto porque isso exprime dependência do seu outro quanto pelo medo de ser 

abandonado. De acordo com Lowen (1993), o narcisista é alguém que não consegue 

desenvolver laços afetivos porque teme o desnudamento da sua real identidade. Daí a 

preferência por relacionamentos passageiros.  

Dentre algumas características do narcisista apontadas por Lasch (1983) podemos 

destacar: a) o vazio interior decorrente do desejo de aceitação do outro; b) vivência em um 

mundo de irrealidades, já que ele procura se realizar por um ideal de imagem; c) descaso por 

valores e sentimentos, sejam os dele próprio ou os dos outros; d) negação de sentimentos; e) 

temor de envelhecer, pois isso significa invalidação da própria identidade, e; f) desejo de 

adoração, por isso o uso das identidades
5
 e das máscaras. É pelo fato de rejeitar vínculos 

                                                           
5
 Dizemos identidade porque não é somente através da aparência física que o narcisista deseja ser adorado, mas 

por questões de personalidade. 
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emocionais que o narcisista consegue ser alguém bem sucedido no mundo do trabalho, uma 

vez que ele simula e dissimula, a fim de ser o melhor para ter a adoração dos que estão a sua 

volta. Para ele, ser conhecido como vencedor é algo que valoriza sua autoestima.  

 Para Costa (s/d) a propagação do narcisismo cria dois tipos de sujeitos. O primeiro é o 

―herói‖ da modernidade; o que domina e o que faz melhor uso da sua ―capacidade egóica-

narcísica‖. O segundo, quando por vezes tenta alcançar esse estágio e não consegue, garante a 

sobrevivência na imagem do ―herói‖.  

O teórico defende que violência e narcisismo são dois termos que andam juntos. O 

narcisista para não ser invalidado, usa a violência contra o outro como estratégia para 

autoconservação. Mas há exemplos também da violência contra si-próprio, tais como: os 

exercícios exagerados na academia, os bisturis das cirurgias plásticas, as cintas maltratando a 

cintura, os silicones, os tratamentos de pele, as pílulas para emagrecer, etc. O sujeito narcisista 

de hoje transforma o corpo, se metamorfoseia. Para tanto, ele precisa sofrer a fim de adquirir 

seu desejo último: o de ser adorado por todos e o de estar andando de acordo com o que dita a 

norma capitalista burguesa.  

Nesse sentido, merece destaque a forma como a publicidade age sobre o homem. Ela 

traça o perfil da imagem ideal e esta, para ser alcançada, necessita de uma ―fábrica‖ de 

produtos de beleza. Desse modo, podemos afirmar que o Narciso moderno é um sujeito 

escravo da modernização. Escravo psicológico e corporal. Ele também sofre a violência da 

sociedade burguesa e capitalista, da publicidade, da grande massa que impõe um modelo e de 

si-próprio para atender todos os requisitos exigidos pela sociedade. Por isso o amor da 

segunda fase narcisista não é amor, como postulava Freud (1997c). O amor se transforma em 

ódio. O sujeito odeia a si-próprio e ama: ―a) o que não é; b) o que nunca foi; c) o que nunca 

poderia desejar ser ou; d) uma pessoa que jamais fez parte da pessoa própria‖ (COSTA, 2003, 

p. 248).  

O produto final de todos esses aspectos tem sido visto no esvaziamento interior e no 

aniquilamento do eu. O vazio, o mal-estar e o sofrimento vividos pelo homem contemporâneo 

são provenientes de uma luta entre os processos psicológicos reais e os psicológicos ideais. 

Como podermos ver, ao longo da história do homem, os fatores relacionados à 

mitologia têm sido marcantes na sua vida, passando, no entanto, por períodos que se 

reatualizam para trazer, enfim, a gama de novos ―valores‖ do nosso contexto. O 

comportamento do homem narcisista de hoje mostra não apenas que o mito de Narciso 
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sobreviveu, mas também que ele passou por processos de adaptações até chegar à imagem que 

presenciamos no contexto atual. 

Vale mencionar que os quatro fatores discutidos, o da indústria cultural, o do jogo de 

identidades, o do esvaziamento das identidades narcisistas e o da violência corporal e psíquica 

para o atendimento do desejo narcisista do ego, não somente influenciaram em uma mudança 

no comportamento do homem, mas ganharam, inclusive, espaço no campo das artes, em 

particular da literatura. Muitas narrativas contemporâneas projetam seus enredos numa forma 

de espelhamento com a condição do homem e da sociedade moderna e isso é fruto do diálogo 

entre literatura e sociedade, pois segundo Antonio Candido (2010, p. 14; itálico no original), 

―o externo (no caso, o social) importa não como causa, nem como significado, mas como 

elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, 

interno‖. 

No que diz respeito ao tema do descentramento do sujeito, as obras literárias tem 

projetado suas histórias fictícias na representação mitológica – desde sua concepção clássica 

até a contemporânea. É por ―reinventar‖ os mitos que as narrativas contemporâneas vêm 

estabelecer uma relação de proximidade com o campo social e histórico, pois, como vimos, o 

mito fala do homem e se manifesta sob diversas formas, tendo, no entanto, a mesma função: 

expressar o sentimento humano de busca pelo sentido da existência. A literatura tem sido um 

meio pelo qual o mito tem se reatualizado. Na discussão sobre a identidade, ela tem trazido a 

temática do duplo sob diversas formas de manifestações. 

 

7. O duplo na literatura: categorias de representação  

 

Segundo Bravo (1998), o tema do duplo tem feito parte do campo literário por meio de 

diferentes categorias, com ênfase, sobretudo, no desdobramento do sujeito e na sua posição 

diante do outro/objeto que também é o Eu/mundo.  A partir dessa premissa, ele traça dois 

tipos de duplos: o homogêneo e o heterogêneo. Dessa distinção, defende ele que a literatura se 

valeu primeiramente do duplo homogêneo para, na sequência, e acompanhando a evolução 

social do mito, abrir espaços para a apresentação e representação do duplo heterogêneo. Esse 

último, difundindo-se nas discussões sobre a identidade. Com relação à categoria do duplo 

homogêneo, Bravo (1998) afirma que esse teve suas primeiras aparições na literatura através 

do gêmeo.  
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Com estilo literário e discursivo que denuncia os aspectos sociais de forma irônica e 

também cômica, Shakespeare aborda no jogo cômico de A Comédia dos Erros (1592-1593), o 

tema do duplo. No cenário de Éfeso e tendo como protagonistas dois pares de gêmeos, nessa 

peça do escritor inglês, a separação dos pares de irmãos gêmeos causa uma ruptura da 

estrutura familiar e instaura um vazio de identidade para ambas as partes. No mais, é esse 

mesmo vazio que conduz a busca pelo outro como sinônimo da busca de si-mesmo; da busca 

pela identidade.  

Ao longo do jogo teatral, Shakespeare parece brincar com as presenças dos irmãos. 

Quando um entra em cena o outro já não está. Nesses desencontros, emerge o conflito de 

identidades e os outros personagens não reconhecem nas atitudes dos gêmeos, traços de suas 

verdadeiras personalidades. Há uma confusão de ações e de informações e o sentido dessas só 

é alcançado quando os dois pares de irmãos se encontram.  É nesse encontro que o diálogo 

passa a fluir, pois não existem mais as duas partes separadas e sim um composto homogêneo. 

 Uma segunda manifestação do duplo homogêneo diz respeito, segundo Bravo (1998) 

aos sósias e à usurpação voluntária. Nesse caso, lembramos dos relatos das histórias bíblicas 

no livro de Gênesis em que os anjos, corrompidos pelos desejos carnais, desciam à terra 

vestindo-se de corpos e personalidades masculinas para terem relações sexuais com as 

mulheres humanas. Eles renegavam assim uma identidade para fazer uso voluntário de outra 

que bem suprisse seus desejos. O resultado disso, como descrito na bíblia, é que os filhos dos 

nifilins (anjos ―caídos‖) com humanos não eram crianças normais, mas seres gigantes, cruéis 

e violentos. Conta o relato que Deus, vendo que a terra estava sendo arruinada por essas 

criaturas, decide extinguir a raça humana com um forte dilúvio. Deste, só sobreviveu Noé – 

considerado o homem mais justo da sua época – e sua família. O desfecho da história bíblica, 

trazendo o conflito do eu/outro e as questões sobre a identidade, mostra o perigo que existe na 

individualidade e no desejo de supremacia do homem. A linha de chegada dos que negam a si 

para vestir-se de outra identidade é o falecimento corpóreo e psíquico.    

 Por último, quando tratamos ainda da categoria do duplo homogêneo na literatura, 

convém mencionar uma terceira manifestação. Essa, nas palavras de Bravo (1998), apresenta-

se no duplo sobrenatural e reporta-se na união de um deus com um mortal. Esse tipo de duplo 

é muito recorrente nos mitos dos heróis e semideuses gregos. Para exemplificar, tomamos 

como amostra a história de Hércules, herói que tem a origem do seu nascimento marcado pela 

união de uma mortal com Zeus, o deus dos deuses. 
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Lembrando, no entanto, da necessidade que uma metade tem com relação à sua outra 

metade, o duplo, evoluindo da categoria de homogêneo para a de heterogêneo, traz o 

contraponto do abismo existente entre as duas partes. No duplo heterogêneo, a união não 

acontece, mas a separação total também não é permitida, visto que o jogo entre o eu e o outro 

se dá na diferença de realidades que ambos projetam.  

No campo literário, o esfacelamento interior do sujeito vem precedido da polaridade 

do real e do ideal de realidade e o fazer narrativo revela as tendências sociais e introspectivas. 

Assim sendo, os sentimentos ambivalentes e o processo de projeção do real e do irreal 

acontecem, segundo Melo (2000), pelas vias representativas da filosofia e do mito. Essa 

representatividade nasce da dualidade das personagens nas narrativas literárias modernas em 

que o duplo aparece articulando-se com o Eu, mostrando a esse que eles são um só. A 

discussão que Melo (2000) faz acerca da presença desses aspectos na literatura moderna 

mostra que as concepções da alma e do Eu – na representação do real e do irreal, do legível e 

inteligível – revelam-se no desconhecer e conhecer que, no mais, se misturam à ideia da 

duplicidade.  

Nesse âmbito de revelação do real, não há mais a usurpação, que seria o uso voluntário 

de um outro eu, mas o que acontece é o uso forçado de outra identidade para que a fuga da 

verdadeira realidade encontre uma ideologia marcada pela presença concomitante do ideal de 

realidade. Para Bravo (1998), Dom Quixote, obra de autoria de Miguel de Cervantes, trata 

dessas peculiaridades. Fascinado pelas histórias de cavalaria, o fidalgo espanhol, protagonista 

do romance de Cervantes, assume a identidade de Dom Quixote, um personagem de uma das 

histórias de cavalaria que ele lera. Isso acontece de tal modo que o eu verdadeiro do 

personagem parece morrer para dar espaço a um outro eu. O mundo do novo Dom Quixote 

subtrai a realidade dolorosa a qual o personagem vivia, mas não podendo separar-se 

totalmente da realidade para viver o mundo ficcional, ele torna-se  

 

o herói da duplicidade moderna [...] fracassa na tentativa de unir o ideal à 

realidade. Vê-se aparecer a representação de um homem em dois, pela 

reunião de dois personagens que não se parecem e são complementares 

(BRAVO, 1998, p. 268).  

 

Aqui lembramos da oposição entre real e irreal, luz e sombras no mito da caverna de 

Platão, bem como da relação desse com o estudo da identidade. Rosset (2008) defende que o 

sujeito da era de hoje está sempre projetando uma imagem irreal. Em outras palavras, ele 

simula uma verdade, uma representação daquilo que lhe é agradável. Nesse sentido, o 
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princípio constitutivo filosófico, encontrando os estudos platônicos, mostra que o foco de 

visão não está propriamente no olho, mas na forma de olhar as imagens, na forma de olhar 

para si-mesmo.  

Assim sendo, é útil afirmarmos que é somente a partir do lugar existencial e filosófico 

ocupado pelo sujeito, que ele enfim encontrará uma imagem iluminada pelo sol. Essa imagem 

que se projeta é a original, é a verdade. Para Rosset (2008), é por fugir da luz que o homem 

contemporâneo tem se tornado escravo das ilusões, das verdades imaginárias. Isso acontece 

porque, segundo o teórico, o encontro com o duplo revela o original, mas também o falso: 

alusão do sujeito. Nisso, a forjação já não é mais forjação e, a mentira também não é mais 

mentira, pois uma vez que o sujeito reconhece a verdade sobre o real e o irreal, revelada no 

encontro com o duplo, ele nunca mais será o mesmo.  

A solução desse enlace e ―desenlace‖ vai estar sempre com o foco voltado para a 

condição de negação do outro e, consequentemente, para a própria clivagem do sujeito. O 

encontro com o duplo revela a verdade. Esta revela a ausência de modelo. Por sua vez, nem 

mesmo matando o duplo, o problema da identidade será resolvido, pois não há em quem se 

espelhar. O cenário eu/outro compõe assim o confronto do consciente com o inconsciente e do 

mundo coletivo e social para com o particular. O duplo é a sombra do indivíduo. Ele caminha 

junto ao original, mas assusta-o, porque ele é o verdadeiro.  

A presença do duplo heterogêneo na literatura acontece no desenvolvimento 

processual de uma via que migra de uma ―identidade‖ para um campo sem identidade. Nisso, 

criam-se identidades.  

A era vitoriana, período em que a sociedade inglesa era muito reprimida, traz, na 

mimese literária, o espelho psíquico e social do comportamento dos sujeitos que viveram em 

tal período. Assim, o mais importante era o parecer e não o ser; era dissimular e simular. O 

sujeito era uma indústria metamórfica. Apesar disso, seus desejos não se extinguiam. Diante 

de tais fatores não se sabia, de fato, se a mocinha era realmente mocinha e se o rapaz 

estudante das artes era o bom moço da sociedade. Criava-se um ideal e escondia-se o real. O 

ideal era levado para o espaço público e o real era confinado em casa, no espaço privado, em 

especial, nos cômodos menos freqüentados pelas visitas.  

Nesse cenário de disfarces, Oscar Wilde, no romance O Retrato de Dorian Gray 

(1891), expressa com grande engenhosidade a sociedade dessa época. É através dessa obra 

que percebemos a criação metafórica de um simulacro – categoria do duplo heterogêneo – do 

jovem protagonista do romance. A temática principal do romance está em esconder o duplo, 



48 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

em esconder o real, e dar lugar social ao modelo. Contudo, o duplo e o modelo, como 

característica melódica moderna, não se unem, mas também não se separam. Ao forjar a 

imagem do bom moço, Dorian Gray precisa lembrar como é o seu duplo para poder, como na 

natureza óbvia contemporânea e psicológica, negá-lo. Mas o duplo não desaparece. Embora o 

personagem tente a todo preço escondê-lo, ele continua lá, sendo a sua parte escondida e 

apavorando o sujeito. A conseqüência desse conflito exprime, de modo psicológico, a briga 

entre o ser e o parecer, entre o modelo e o original e o resultado é que destruindo o segundo, 

destrói-se a realidade da qual o sujeito tenta fugir. Destrói-se ainda o modelo porque esse só 

existe na presença do seu conseqüente, na presença do duplo.  

Em O Retrato de Dorian Gray, Wilde mostra como o aspecto do dualismo perpassa o 

homem. O duplo é o bicho papão da consciência a todo tempo dizendo ao sujeito o que ele é. 

É esse mesmo duplo que diz ainda ao indivíduo que ele não pode ser perfeito. Também não 

consegue viver integralmente de ilusões. No romance, percebem-se também as dificuldades 

de desenvolver laços afetivos, uma vez que a principal preocupação não está em buscar a 

metade faltante, mas de garantir a eternidade pela imagem, nem que para isso o sujeito tenha 

que agir tal como um vampiro: alimentando-se do sangue, ou seja, da vida do outro para 

sobreviver. Na sociedade vitoriana do romance, o jovem Dorian Gray é aquele que tenta 

sobreviver a guerra dos bichos/homens. Ele, não tendo sentimentos, é também um bicho. 

Aprende, portanto, que é somente pelo descompromisso com o outro que alcançará o que 

talvez acredita ser o amor. O retrato é, no sentido da identidade, a imagem da inconsciência; é 

o reflexo da alma do personagem ou o olhar para o interior de si-mesmo. 

De autoria de Robert Louis Stevenson, O estranho caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hide 

(romance popularmente conhecido como O médico e o monstro), obra fruto também da época 

vitoriana, trás a temática do duplo como o real assustador. No caso do romance, Jekyll e Hide 

são um só. Contudo, Jekyll tenta a todo custo destruir Hide, que se esconde e quando se revela 

comete os piores pecados, desde os da luxúria até os de assassinatos. O duplo, categoria da 

psique que se esconde, parece não existir, mas aparece quando o personagem menos espera. 

Contudo, sendo o espelho de Jekyll, ele questiona a moral da sociedade da época. Manifesta-

se principalmente durante à noite e é movido pelos desejos do ego. A tentativa de Jekyll de 

ser um homem bom e respeitado mostra, pelo aspecto da negação, quem ele é de fato: um 

monstro. 

Ainda sobre a temática do duplo na literatura, encontramos em Frankenstein (1818), 

romance de autoria de Mary Shelley, o simulacro do personagem protagonista, Victor 
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Frankenstein. No início do romance, o protagonista, sendo um estudioso da ciência e dos 

corpos humanos, tem a ideia de fazer um sujeito perfeito. No decorrer do seu trabalho, Victor 

Frankenstein se interessa em descobrir os segredos da vida e da morte. É a partir daí que 

nasce o pecado e a doença do personagem, pois ele brinca de ser Deus. À medida que busca 

encontrar a resposta para esses segredos, através da criação de um ser fruto das suas mãos, a 

narrativa mostra traços que, pouco a pouco, vão compondo a proximidade entre o criador e a 

sua criação. As partes dos corpos, quando juntas, trazem a imagem de um defunto ao qual seu 

criador daria vida. Mas a ideia egocêntrica de querer ser Deus mostra que, assim como a 

criação com sua imagem pálida e horrenda, prestes a ganhar vida, Victor Frankenstein 

encontrava-se no mesmo paralelo: doente, pálido e sem vida.  

 Victor Frankenstein dá vida ao seu duplo. No entanto, é no encontro com esse que ele 

concebe a criatura como um demônio. Em toda a narrativa, ele tenta se ver livre da sua 

criação porque acredita que o monstro não pode viver com os humanos. Sua ―bondade‖ para 

com a humanidade revela sua verdadeira face e o monstro, outrora feito de pedaços, está na 

simetria do seu criador. Entretanto, no final da narrativa, tendo consciência que a tentativa de 

fuga do demônio (o monstro) é impossível, Victor Frankenstein passa a enxergá-lo como 

inimigo eterno que, conforme ele mesmo afirma, foi o causador da sua própria destruição: 

―the monster whom I had created, the miserable daemon whom I had sent abroad into the 

world for my destruction‖ (SHELLEY, 2009, p. 137)
6
.  

Nos três romances citados, O retrato de Dorian Gray, Dr. Jekyll e Mr. Hide e 

Frankenstein, o duplo é causa de horror. Sendo personagens com semelhanças próximas da 

condição do homem moderno, eles não conseguem juntar o real e o ideal de real. Não 

conseguem também viver com a imagem de si-mesmo. Por isso a preferência pela 

representação. A ―inocência‖ dos personagens dá ordem a novos ―valores‖: Dorian Gray 

busca a perpetuação de um ser; Dr. Jekyll e Victor Frankenstein brincam de serem deuses. O 

lado humano do ser humano é deixado, nesses romances, à revelia e, como nos tempos de 

androginia, esses personagens pensam poder o impossível.  

A temática do duplo perfaz ainda outros textos literários estrangeiros como O 

estrangeiro, de autoria de Camus, Metamorfose de Kafka, O retrato de Gogol, Os irmãos 

Karamazov de Dostoievski, A morte em Veneza de Thomas Mann e O homem duplicado de 

José Saramago. 

                                                           
6
 ―o monstro que eu criei, o demônio miserável que eu trouxe ao mundo para minha destruição‖ (Tradução 

nossa). 
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No palco literário brasileiro, ganha notoriedade diversos escritores, dentre eles cabe 

mencionarmos as obras de Machado de Assis e Guimarães Rosa. No que diz respeito à 

temática do duplo, no gênero literário do romance destacam-se respectivamente Esaú e Jacó e 

Grande sertão: veredas, apenas para indicar dois exemplos célebres. Quanto ao gênero de 

narração curta, esses escritores também se destacam na temática do duplo. Vale mencionar o 

conto ―O espelho‖. Diferentes no seu modo de narrar, mas com o mesmo título, tanto na 

narrativa de Assis quanto na de Rosa, percebemos traços marcantes do duplo: 1) o próprio 

título do conto; 2) a revelação de uma imagem verdadeira que permite o autoconhecimento; 3) 

os jogos entre luz e sombra, e; 4) a repulsa do eu-negado, isto é, da sombra. Se aqui fossemos 

analisar os elementos desses dois contos com título homônimos, poderíamos colocar o duplo 

manifesto sob influência do contexto contemporâneo, pois o eu revelado na imagem do 

espelho é um eu feito de estilhaços.   

Ainda no campo literário brasileiro, não poderíamos deixar de comentar sobre a 

temática do duplo na ficção clariceana e já adiantamos ao leitor que no nosso estudo analítico, 

o recorte será para a obra dessa escritora. Na produção clariceana o tema da busca da 

identidade e do drama que essa busca causa vem marcado já no primeiro romance Perto de 

um coração selvagem, publicado no ano de 1943. Ao dar ênfase ao tema da identidade, 

Clarice Lispector destaca nas suas narrativas os aspectos simbólicos das imagens e símbolos 

do espelho como revelador do duplo, bem como o olhar que causa estranhamento porque 

permite o encontro com o outro – parte do mesmo.  

Na obra clariceana a cronologia passado, presente e futuro é quebrada para dar lugar 

ao instante ou instantes e ao momento epifânico. É no momento de epifania, isto é, de 

revelação, que o duplo aparece. No conto ―Amor‖, o encontro de Ana com o cego revela a 

condição deprimente da personagem e ainda sua cegueira existencial. Em ―A bela e a fera ou 

a ferida grande demais‖, o encontro com o mendigo mostra a personagem que ela esteve a 

mendigar a vida toda e por isso mesmo passou, pouco a pouco, a acreditar no ideal de 

realidade e a descrer na realidade. Por isso não conseguia enxergar os outros, mas apenas o 

valor financeiro dos sujeitos/objetos. Em ―O jantar‖, o encontro do olhar do personagem 

narrador diante de um cego no restaurante, o faz crer que a potência humana é mais frágil do 

que ele mesmo viera um dia a imaginar. Há ainda outros contos que poderíamos mencionar 

como ―Ele me bebeu‖, em que ao retirar a máscara, a personagem se vê diante de um sujeito 

que não sabe quem é, porque tudo que valorizou foi a imagem de um eu ideal. A ficção 



51 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

clariceana, ao lado da de Guimarães Rosa, inovou a literatura brasileira contemporânea com a 

temática da identidade.  

Para finalizar esse tópico, cumpre mencionarmos que a condição dual do ser humano 

rompeu com o conceito de sujeito do cogito, trazendo a presença do outro na composição do 

eu. Sob esse viés, entendemos ser o homem formado por estilhaços de outros. Em outras 

palavras, a história, a cultura e as relações sociais formam a identidade do homem. Entretanto, 

o drama do eu que o duplo causa, está justamente em aceitar o outro como parte constituinte 

de si. Esse drama, de hoje e de outrora, do mito, da realidade e da ficção literária, é o mesmo 

vivido pelos personagens da literatura moderna. E nosso recorte é para os personagens criados 

por Clarice Lispector.  
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II 

ASPECTOS DO CONTO DE CLARICE LISPECTOR  

 

 Na leitura da produção ficcional de Clarice Lispector é possível observar que mitos, 

símbolos e arquétipos se apresentam como uma verdadeira ponta-de-lança para a 

compreensão do discurso narrativo.  Desse modo, defende-se a hipótese de que é possível ler 

os contos da escritora, explorando-se as mais veladas formas de constituição do eu e do outro 

a partir de um diálogo que se tenta estabelecer com o mito do duplo, em particular com o mito 

de Narciso.   

É com esse objetivo que neste capítulo, nosso interesse é focar dois aspectos 

fundamentais que definem as estratégias de leitura aqui adotadas para a compreensão do 

duplo no conto clariceano: o primeiro aspecto diz respeito aos traços determinantes do conto, 

destacando características do gênero e, principalmente, variantes que constituem a marca da 

contística clariceana; o segundo consiste em apresentar a temática do duplo, num esforço de 

recuperar conceitos e postulados que ajudam a traçar o drama das personagens de Clarice 

Lispector, problema que a crítica costuma resumir no clássico questionamento ―Quem sou 

eu?‖. Assim sendo, primeiramente apresentamos, em linhas bem gerais, um percurso teórico 

sobre o conto, apontando as principais características do conto literário e do conto moderno. 

Na sequência, tratamos do discurso narrativo, destacando traços determinantes dos contos de 

Clarice Lispector, considerando que a escritora é apontada por vários críticos como uma das 

inovadoras do conto moderno no Brasil, sobretudo no que se refere ao caráter introspectivo de 

suas personagens e à forma peculiar de sua narrativa.  

 Seguindo esse ritmo e estabelecendo conexões com o que tratamos no primeiro 

capítulo, em que focamos os aspectos do duplo, não poderíamos deixar de discutir sobre o 

problema do desdobramento do eu na obra lispectoriana, pois esse tema é marca recorrente na 

obra da escritora.    

Sabendo, no entanto, da vastidão da obra de Clarice Lispector, convém mencionar que 

não é pretensão nossa observar o modo de expressão do mito do duplo em todo a sua obra. 
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Optamos por investigar narrativas que apresentam maiores indícios do mito de Narciso e de 

metáforas que investem na transferência de sentidos ligados ao referido problema, tais como: 

o ato contemplativo do olhar, a simbologia do espelho, a sombra, a persona, etc, pois 

defendemos a hipótese de que a discussão desses elementos contribuirá para uma visão de 

como o mito do duplo, em particular o de Narciso, se apresenta na obra dessa escritora 

brasileira.  

 

1. Breve percurso teórico sobre o conto 

 

O ato de ouvir e de contar histórias fez parte da vida do homem em diferentes épocas. 

O conto nem sempre teve a forma que conhecemos hoje, porém sua natureza é marcada pelo 

simples ato de contar histórias. Esse caráter da oralidade nascera primeiramente no Egito com 

aspecto da magia do contar que se observa no texto precursor, Os Dois Irmãos. As histórias 

egípcias influenciaram diversas narrativas folclóricas, trazendo o aspecto do fabuloso. Essas 

narrativas foram transmitidas oralmente e aí verificavam-se aspectos comuns a todas elas. Por 

isso muitos estudiosos buscavam descobrir a raiz histórica desses textos. 

Coelho (2003, p. 31; negrito no original) afirma que foi nessa tentativa de descobrir a 

origem do conto, que ―pesquisadores localizaram a fonte primeira na Índia na coletânea 

Calila e Dimma, resultante na fusão de três livros sagrados da Índia primordial: 

Pantschatantra, Mahabharata e Vischno Sarna‖. Esse texto contemplava narrativas de 

caráter doutrinário que eram utilizadas por discípulos de Budha. A magia, a simbologia e o 

teor fantástico contido na estrutura narrativa dessa fonte eram formas de tornar os 

ensinamentos mais fáceis de ser entendidos.  

Quando surgiram essas histórias com caráter maravilhoso, o contexto histórico era 

violento. Assim sendo, havia nessas primeiras narrativas, representações desse mundo 

violento do passado e os temas variavam entre as eternas paixões humanas, as traições, as 

jornadas durante as guerras, os sentimentos de inveja e de ódio, etc. Outro texto indiano 

precursor das narrativas maravilhosas do ocidente é Sendehar. A versão original desse texto, 

assim como a de Calila e Dimma, perdeu-se, mas sua história continuou sendo divulgada em 

diferentes línguas.  

A partir das histórias de Sendehar surgiram uma série de contos maravilhosos, tais 

como: Aventuras de Simbad, Ali Babá e os Quarenta ladrões e Aladim e o Gênio. Contudo, é 

somente no século XVIII, com a tradução francesa de Antoine Galland e publicação em 1740 
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de As mil e uma noites, que os contos maravilhosos vão ganhar proporções mundiais. Nesse 

contexto surgiram outros textos com caráter fantástico. Dentre eles, podemos citar os Contos 

da Mãe Gansa, de autoria de Perrault, Obras misturadas, de Mlle. L‘Héritier, A rainha das 

Fadas, de Preschac, dentre outras.  

Na Idade Média, a propagação dos contos maravilhosos sofreu uma forte repressão 

moralizante da igreja. Durante esse período, inúmeros livros literários foram destruídos. As 

histórias maravilhosas sobreviveram assim através dos poucos manuscritos que ficaram 

escondidos nos templos, e ainda, pela força da palavra dos viajantes e peregrinos (COELHO, 

2003). Os contos maravilhosos dessa época falavam de monstros e diabos malignos, de 

maridos cruéis, de pais que abandonam os filhos, etc. Ao serem adaptados para crianças, as 

narrativas do período medieval são ―suavizadas‖. Ganham destaque, nesse período, os contos 

de Perrault e cem anos mais tarde os contos infantis dos irmãos Grimm. Esses contos 

possuíam raízes míticas. Daí se explica o caráter de semelhança existente entre narrativas 

pertencentes a lugares diferentes – fato que interessará ao estudioso Wladimir Propp, como 

veremos adiante.  

Na Europa, o conto chega através da voz do italiano Boccaccio, na sua clássica obra 

Decameron (1350). Nesse período, esse gênero apresenta-se ainda com características da 

oralidade. No Decameron, a estrutura narrativa é construída pelas vozes de dez amigos que 

trocam histórias. Cada história apresenta-se como um conto integrante da coletânea. Não 

diferente acontece às narrativas do The Canterbury tales (1386), de autoria do inglês Geoffrey 

Chaucer.  

No século XVI e XVII, respectivamente, as narrativas de Navarre e de Cervantes 

garantem a sobrevivência desse gênero. No século XVIII e, com caráter de fábula, o conto, na 

voz narrativa de La Fontaine, continua sobrevivendo e chega ao século XIX, ganhando 

estímulo, conforme nos indicam as palavras de Gotlib (2006, p. 7), ―pelo apego à cultura 

medieval, pela pesquisa do popular e do folclórico, pela acentuada expansão da imprensa, que 

permite a publicação dos contos nas inúmeras revistas‖. 

Ganhando propagação mais acentuada durante o século XIX, o conto traz 

características diversas e sai de forma mais literal da ―boca dos contadores‖ para dar voz ao 

escritor e ao leitor solitário. Esse momento da história coloca uma divisão do conto popular 

para o literário e cria-se assim o termo tale, de origem inglesa, para designar o conto popular 

ou oral, tal como aparece no título do livro de Chaucer, enquanto o conto com escritor – o 

literário – recebe a designação de short-story, e a novela, long short story. 
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Quando trata do conto literário, Gotlib (2006) afirma que nem tudo que se conta é 

conto.  Isso pode ser explicado porque um dos traços característicos do conto literário é o fato 

de ele ser uma produção individual, de uma só autoria. O conto popular, como ocorria no 

Egito e na Índia, não pode ser considerado como literário, pois as histórias não têm autor. Elas 

pertencem a uma memória coletiva e podem ser recontadas e, como no dito popular, 

aumentadas, pois ―quem conta um conto, aumenta um ponto‖. O conto maravilhoso tinha 

compromisso com a veracidade dos fatos que eram contados e recontados como forma de 

ensinamento. Assim sendo e, parafraseando Maria (2004), não há, quando se trata do conto 

literário, o ato de recontar as histórias. O conto popular diverge do literário porque segundo 

Gotlib (2006, p.13; itálico no original), a ―voz que fala ou escreve só se afirma enquanto 

contista quando existe um resultado de ordem estética, ou seja: quando consegue construir um 

conto, nesta que já é, a esta altura, a arte do conto. Do conto literário‖. No conto popular, há 

―autores‖ e no literário há um escritor-narrador-criador.  

Ao fazer um estudo de 449 contos maravilhosos, o pesquisador Wladimir Propp define 

dois conceitos importantes no que diz respeito à morfologia desses contos, são eles: 

constantes e variantes. No estudo de Propp, as constantes ou funções estavam relacionadas 

com as ações comuns às narrativas diferentes. Já as variantes estavam relacionadas às demais 

ações da estrutura narrativa. Nesse estudo dos contos maravilhosos, Propp estabeleceu cerca 

de 31 funções e 150 variantes.  

Ganhando influência e popularidade do folclore, o conto maravilhoso sofre algumas 

inovações até chegar à forma do conto moderno. Uma dessas inovações diz respeito à ruptura 

da função proposta nos estudos de Propp. No conto maravilhoso, percebe-se uma linearidade 

narrativa com começo, meio e fim definidos. Uma das características do conto moderno é a 

presença da quebra dessa linearidade. Há narrativas, como as de Tchekhov, por exemplo, sem 

desfecho. Há outras que se iniciam pelo conflito do personagem, como é o caso do conto ―O 

búfalo‖, de Clarice Lispector. Contudo, é importante salientar que mesmo sendo uma 

característica do conto moderno, a quebra da linearidade não é intrínseca a todas as narrativas, 

pois ainda há aquelas que obedecem ao princípio do começo, meio e fim. 

Outra distinção que marca fronteiras entre o conto popular e o literário é o caráter 

sagrado. O conto popular estava extremamente ligado aos fatores religiosos, pois como 

vimos, ele tinha caráter moralizante. O conto literário afasta-se desse propósito, o que 

contribui para o rompimento com o caráter didático. 
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No que se refere ao estabelecimento do gênero, um dos traços apontados 

insistentemente pelos teóricos como uma marca do conto literário é o tamanho em oposição 

ao romance. Contista, crítico literário e precursor do conto moderno, o norte-americano Edgar 

Allan Poe parte da noção de tamanho para designar a unidade de efeito do conto. Assim, essa 

unidade é uma estratégia narrativa usada para prender o leitor à história. Segundo Gotlib 

(2006), na teoria de Poe um conto longo correria o risco de perder essa unidade de efeito 

porque exigiria pausa na leitura. Por outro lado, o conto extremamente pequeno poderia não 

atingir o efeito. Poe defende ainda, que o conto, para não perder a unidade de efeito, tem que 

ser lido numa sentada só. Daí a necessidade dele ser curto.  

Contudo, se Poe falava de efeito com relação ao tamanho da narrativa, esse mesmo 

efeito, quando se trata das narrativas do escritor, parece ganhar uma simetria com a técnica do 

suspense. ―A carta roubada‖, por exemplo, não é um conto breve, porém o recurso do 

suspense é o motivo que prende o leitor. Nesse caso, convém elucidar que a questão do 

tamanho ou do efeito é uma das características do conto, em especial do moderno, porém, 

essa característica não pode servir de parâmetro para dizer se isso ou aquilo é ou não é conto. 

O efeito está mais para uma impressão de manter o leitor na continuidade da trama narrativa 

do que para o tamanho. No conto já citado de Poe, o suspense é um dos meios que causam o 

efeito. Os outros seguem na forma como se dão as investigações dos policiais a fim de 

descobrir o paradeiro da carta roubada. Poe consegue o efeito da unidade nesse conto por 

produzir, num evento banal, uma impressão diferente. Quando tratam da teoria de Poe, 

Ferreira e Rónai (1978, p. 17) afirmam que ―para o escritor americano, não devia haver num 

conto uma palavra sequer que não tendesse direta ou indiretamente a um fito 

preestabelecido‖. Com sua densidade e concisão, as palavras, no conto, carregam aspectos 

significativos e simbólicos para a interpretação da narrativa.  

Estamos agora diante de uma questão que exige uma discussão mais direta sobre a 

distinção entre conto e romance. Se no conto não pode haver nenhuma palavra que não esteja 

carregada de simbologia para a construção do sentido da narrativa, é porque, diferentemente 

do romance, sua extensão é curta. Nas palavras de Magalhães (1972, p. 10), o conto difere do 

romance porque  

 
é uma narrativa linear, que não se aprofunda no estudo da psicologia dos 

personagens nem nas motivações de suas ações. Ao contrário, procura 

explicar aquela psicologia e essas motivações pela conduta dos próprios 

personagens. A linha do conto é horizontal: sua brevidade não permitiria que 

tivesse um sentido menos superficial. Já o romance, em vez de episódio, 

como o conto, é, ao contrário deste, uma sucessão de episódios interligados. 
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 Cortázar (2008) faz uma comparação entre a fotografia e o cinema para explicar o 

sentido da brevidade no conto. Para ele, o conto está para a fotografia assim como o romance 

está para o cinema. Assim sendo, o conto flagra um momento e o romance, por sua vez, uma 

sucessão de momentos. Por ser o conto um tipo de narrativa que investe no instante, o 

contista, tal como nos indicam as palavras de Cortázar (2008, p. 152), trabalha ―com um 

material que qualificamos de significativo‖, pois o tempo de narração do conto é curto. 

Enquanto o conto é, nas palavras do teórico, o golpe final que encerra uma luta de boxe por 

knock out, o romance está para as sequências de golpes ao longo dos vários rounds. A 

diferença do conto para o romance, nessa comparação com o golpe de boxe, vem da ideia da 

intensidade narrativa das ações. No conto, mesmo sendo breve a narrativa, o sentido último da 

concisão está em buscar esta intensidade, termo esse que se explica melhor nas palavras de 

Cortázar (2008, p. 157): ―o que chamo de intensidade num conto consiste na eliminação de 

todas as ideias ou situações intermediárias, de todos os recheios ou fases de transição que o 

romance permite e mesmo exige‖. Assim, em linhas gerais podemos dizer que a narrativa do 

conto é como um relâmpago; mal começa e já finda. No romance, os golpes leves vão 

guiando o leitor lentamente para o desfecho narrativo. Se no conto, a técnica é o impacto do 

flash, no romance, os pequenos choques são os elementos que garantem a continuidade mais 

detalhada e extensa da narrativa, onde cada episódio origina-se de um episódio precedente. É 

justamente com relação ao tamanho que se designa a diferença mais acentuada entre romance 

e conto.  

 Além da unidade de efeito, proposta por Poe, o conto moderno apresenta como 

característica o vínculo com o cotidiano e com o realismo. Sem dar muita atenção para a 

questão do efeito, nas narrativas de Tchekhov, escritor russo e também um dos grandes nomes 

do conto moderno, a ênfase é tanto para o realismo quanto para a questão da brevidade. 

Tchekhov procurava representar nas suas narrativas a vida das pessoas como eram de fato. 

Isso, no entanto, não significa que seus relatos eram verídicos, e sim verossímeis. Não há, nas 

narrativas do escritor, o como deveria acontecer, mas como ―aconteceu‖. No que diz respeito 

à brevidade, segundo Gotlib (2006), como o escritor tinha que escrever para ganhar dinheiro, 

suas narrativas não eram longas e, por isso mesmo, havia uma preocupação com a clareza e 

também com as palavras.  Uma das inovações de Tchekhov é o fato de que na maioria das 

suas narrativas não há desfecho, ou se há não é conclusivo. Essa característica parece 

denunciar o diálogo do escritor com o leitor, uma vez que ao se utilizar desse aspecto no seu 

modo de narrar, ele convida o leitor a traçar possibilidades para o final da história, ou mesmo 
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a diagnosticar o final implícito, como acontece no conto ―A esposa‖. Quando se refere ao 

estilo de Tchekhov, Gotlib (2006) afirma ser notória a preocupação do contista com a ideia do 

novo. Assim sendo, suas narrativas mostram que um bom conto não é feito somente da 

brevidade ou da unidade de efeito, mas da novidade. Porém, é importante deixar claro que o 

novo não diz respeito ao elemento temático, mas aos aspectos formais do gênero. No estilo de 

Tchekhov, como já comentamos, o novo estava relacionado à: 1) quebra da linearidade 

narrativa; 2) à brevidade, e; 3) à relação com o cotidiano. Assim sendo, é útil acrescentar que 

o tema da narrativa pode ser novo e não gerar, no produto narrativo, uma boa história.  

 Aliás, não é o novo, a unidade de efeito ou a brevidade que torna um conto bom ou 

ruim. Os estilos são variados e cada escritor tem o seu. No conto de Maupassant, por 

exemplo, não há a presença da unidade de efeito e, no entanto, o escritor é um grande nome 

da literatura mundial.  

Não é, portanto, somente no caráter da novidade, ou do efeito, ou da brevidade ou do 

desenrolar natural do enredo que o conto moderno vai se desenvolvendo. Além desses traços, 

o gênero se estabelece por focar o cotidiano.  

 Num pólo oposto ao de Maupassant, o irlandês James Joyce traz a importância do 

momento de revelação – conhecido como epifania – para a construção do conto. Se em 

Maupassant o enredo fala por si só, em Joyce, a epifania importa mais do que o enredo, pois é 

somente através desse momento que o olhar do narrador pode se desprender dos fatores 

meramente direcionados às ações para, enfim, explicar tais ações, partindo de uma análise 

psicológica de seus personagens.  

O momento de epifania traz o contraponto entre uma realidade possível de viver e 

outra que aprisiona o personagem. Contudo, mesmo passando pelo momento de revelação, a 

maioria dos personagens de Dubliners, livro de contos de Joyce, não conseguem atingir a 

realidade possível.  

 No Brasil, quem mais utilizou o recurso da epifania foi a escritora Clarice Lispector. 

Essa característica do seu estilo literário fez com que alguns críticos chegassem a afirmar que 

ela copiava o estilo de Joyce. Mas a escritora nega. Percebemos, porém, tanto no estilo 

narrativo de Joyce, quanto no de Lispector, a preocupação em representar os fatores do 

cotidiano, aspecto esse marcante no conto moderno.  

 Essa característica, colocada por Alfredo Bosi (2002) e também destacada por Cleusa 

Passos (2001), acompanha outras inovações no que se refere ao estabelecimento do conto na 

modernidade. Afirma Passos (2001, p. 73; itálico no original) que 
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A relativização do sagrado ou do dado social imediato parece ser um dos 

alvos do conto moderno, graças à ruptura com a realidade mimética mais 

tangível [...] e ao logro que o transcendente pode ocasionar. Há uma espécie 

de busca incansável para des/velar as armadilhas das verdades assentes. 

 

Além da presença do elemento sagrado no conto moderno, na visão de Cleusa Passos 

(2001), há ainda nesse tipo de narrativa uma ruptura do conhecido para dar lugar ao 

inquietante. O conto moderno traz, segundo a escritora, sua relação com os mitos. Entretanto, 

essa relação vem acompanhada do contexto de propagação desse gênero literário na 

atualidade, bem como da evolução do mito. Essa relação do conto com o mito pode acontecer 

tanto no plano macro da narrativa como no micro. No macro vincula-se a reconstituição 

simbólica do mito de forma mais literal. No campo micro, a herança do mito aparece na forma 

de comportamento individual de determinados personagens, guiados por fatores do 

inconsciente.  

Em linhas gerais, podemos dizer que o conto passou por várias transformações: do 

fantástico e maravilhoso, como nos contos egípcios, indianos e infantis, até aos que deram 

ênfase aos fatores psicológicos, regionais, sociais, fantástico, etc, aspectos do conto moderno.  

No que se refere ao conto moderno no Brasil, é importante salientar suas 

singularidades, já que o gênero obedeceu à questão da brevidade que se colocava como 

característica mundial.  

 As primeiras manifestações do conto, enquanto gênero literário, aconteceram no Brasil 

durante o período do Romantismo com a publicação de A Noite na Taverna, obra composta 

por sete episódios, de autoria de Álvares de Azevedo. O segundo marco no conto brasileiro é 

Machado de Assis. Aliás, o escritor não inaugura o surgimento do conto no Brasil, mas 

revoluciona-o. Em seu estilo, uma característica marcante é a redução da distância do escritor 

para com o leitor. Essa inovação do escritor preconiza a maneira do tratamento e atenção da 

linguagem de escritores que viriam depois dele. A influência desse traço está presente no 

estilo literário de Mário de Andrade, por exemplo.  

 Entretanto, se há uma preocupação por parte de alguns escritores em dialogar com o 

leitor, há o recheio metafísico precedido do tema da identidade. Para Lucas (1983, p. 126), 

―uma das facetas da modernidade da ficção consiste exatamente na delegação que se dá ao 

leitor de arbitrar o sentido da obra, operando com o autor o andamento da narrativa por 

domínios psicossociais de onde a significância é extraída‖. Nesse sentido, a prosa brasileira 

do século XX aborda os aspectos diversos da modernidade, pois se vale de temas variados 

como violência urbana, acontecimentos sobrenaturais, retorno aos mitos e fatores 
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introspectivos. Em relação ao conto moderno brasileiro, vale mencionar ainda os aspectos 

ligados à identidade do sujeito. Essa característica expressa a mimese do texto literário com 

relação aos fatores da modernidade, pois a atitude de representar nos palcos da vida é uma 

característica do sujeito moderno. É nesse contexto de encenações e máscaras que o sujeito 

moderno torna-se cônscio de sua duplicidade. Daí advém a busca pelo verdadeiro eu – aspecto 

também presente na literatura dos últimos séculos.  

 Quanto aos mestres do conto moderno no Brasil vale destacar, na década de quarenta, 

os nomes de Clarice Lispector e Guimarães Rosa: escritores que extraem da linguagem e do 

ser humano o máximo que eles podem dar. Em Clarice Lispector o indizível é um dos 

obstáculos a ser vencido pelo narrador. Em Guimarães Rosa, a ênfase é para os aspectos 

regionais. É típico ainda do escritor um estilo que se volta para a oralidade e para os 

neologismos.  

Entretanto, ambos os escritores, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, focalizam um 

tipo de sujeito, suas histórias, seu modo de viver e seu mundo, elementos que juntamente com 

os fatores psicológicos constroem a identidade dos personagens. Tanto em Clarice Lispector, 

como em Guimarães Rosa, a temática da identidade infiltra-se de modo direto na trama de 

seus personagens.  

 Clarice Lispector é reconhecida pela crítica como um grande nome do conto moderno. 

A inovação de suas narrativas é observada em dois planos: o da linguagem e o das temáticas. 

No que se refere ao primeiro aspecto, ela não só descreve o acontecimento, mas joga com o 

leitor na engenhosidade de metáforas e de símbolos, recursos significativos para sua estética. 

Convém mencionar que em suas narrativas o não-dito tem importância simétrica ou às vezes 

maior do que o dito, daí o uso de vírgulas, de pontos, de reticências, denotando uma ideia cujo 

entendimento só se dá pela co-partipação do leitor. Ao referir-se ao estilo literário de Clarice 

Lispector, Nunes (1995, p. 135-136; itálico no original) afirma: 

 
 Encontramos no estilo de Clarice Lispector [...] certas matrizes 

poéticas que indicam o movimento em círculo [...], da palavra ao silêncio e 

do silêncio à palavra. De teor expressivo densamente metafórico [...] com 

entonação patética que os frequentes registros interjetivos da frase – como 

apóstrofes, exclamações e interrogações acentuam – o estilo de Clarice 

Lispector tem na repetição o seu traço de mais largo espectro. Referimo-nos 

ao emprego reiterado dos mesmos termos e das mesmas frases, recurso que 

os antigos retóricos consideravam um meio hábil para exprimir a paixão com 

mais força e mais energia. 

 Trata-se de uma ocorrência frequente nos diversos textos da autora. 

Incidindo em substantivos, verbos e advérbios, variando pela extensão – às 

vezes limitada a uma frase, outras aplicada a um conjunto de frases –, a 
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repetição, verdadeiro ―agente lírico‖, apresenta-se sob determinadas formas 

ou espécies características, dotadas de valor rítmico, que sempre 

desempenham função e produzem determinados efeitos, quer no uso da 

palavra, quer no sentido do próprio discurso.  

  

As palavras de Benedito Nunes (1995) nos ajudam a entender porque Clarice 

Lispector conquistou espaço privilegiado no conto moderno. A linguagem da escritora é uma 

linguagem de rupturas, pois através da técnica do fragmento seus textos causam no leitor o 

impacto do efeito único, como vimos na discussão de Edgar Allan Poe. Clarice Lispector 

ganha destaque entre os contistas porque ao invés de escrever sobre temas regionais, como 

ditava a norma da sua época, bebe na fonte dos problemas universais ligados ao homem e 

escreve sobre o existencialismo, caracterizando-se assim como uma escritora de estilo 

introspectivo. No tópico seguinte nossa discussão se estende sobre o conto de Clarice 

Lispector, pois a escritora é apontada com recorrência como um exemplo de sua época. 

 

2. Traços determinantes do conto clariceano 

 

 Embora Clarice Lispector tenha iniciado sua carreira como romancista, enquanto 

contista, a escritora traz à literatura brasileira inovações significativas tanto no plano da 

linguagem como das temáticas. Ela 

 

serviu-se de toda a versatilidade do gênero para fazer da construção da 

subjetividade e da reflexão sobre a linguagem – eixos da obra clariceana – 

temas a serem explorados nas mais variadas situações (MEDEIROS, 2003, 

p. 119).  

 

Sua estreia enquanto escritora da prosa curta acontece em 1952 com a publicação de 

Alguns contos. No entanto, a obra que marca definitivamente seu lugar no palco dos contistas 

renovadores é Laços de família (1960). Na composição da maioria das narrativas desse livro, 

além do momento de revelação chamado de epifania e das temáticas metafísicas, há o 

predomínio de personagens femininos. O drama dos personagens das suas narrativas curtas, 

em sua maioria, pode ser resumido na questão do quem sou eu. Quatro anos depois da 

publicação de Laços de família, Clarice Lispector publica A legião estrangeira, um livro que 

mistura crônicas e contos com temáticas variadas carregadas de símbolos e metáforas 

relacionadas à mulher e também ao mundo mítico. Em 1961, lança Felicidade clandestina. 

Além dos símbolos – o macaco e a esperança para representar a mulher, o ovo como sinônimo 

da vida –, esse livro apresenta aspectos ligados à epifania – que teve início com Laços de 
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família –, como no conto ―O primeiro beijo‖ e ainda narrativas que parodiam relatos da 

Bíblia. É o caso de ―A repartição dos pães‖. Em 1974, a pedido do editor, Clarice Lispector 

escreve A via crucis do corpo. A princípio, a escritora quis assinar o livro com o pseudônimo 

de Cláudio Lemos, pois as temáticas, exigência do próprio editor, eram temáticas eróticas. 

Quando saiu a publicação de A via crucis do corpo, muitos críticos o consideraram-no como 

lixo literário. Posteriormente, a crítica foi vendo o valor desse livro que mistura ironia, 

hipocrisia e subjetividade para falar do sexo e do corpo. O ano da publicação de A via crucis 

do corpo é também o de Onde estivestes de noite. Neste livro, Clarice Lispector investe em 

temáticas ligadas ao mundo místico e mítico. Com relação a esse último, podemos verificar a 

presença do mito de Narciso. Isso acontece, por exemplo, no conto que intitula o livro, ―Onde 

estivestes de noite‖, e ainda em ―A procura de uma dignidade‖ e ―As águas do mar‖.  

A bela e a fera, último livro de contos da escritora, publicado postumamente no ano de 

1979, apresenta uma variedade de temas: uns ligados ao mito de criação e a hipocrisia sexual, 

―O delírio‖, e outros ao narcisismo sociológico e aos aspectos da identidade feminina, como 

em ―Gertrudes pede um conselho‖, ―A fuga‖, ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ e 

―Um dia a menos‖. 

 Diferentemente do estilo narrativo dos romances em que a escritora detinha-se na 

descrição e análise psicológica dos seus personagens – recebendo às vezes críticas –, nos 

contos, Clarice Lispector deixa de lado essas descrições para flagrar o instante. Ao se referir 

ao estudo de Laços de família feito por Eduardo Portella, Olga de Sá (1979, p. 35) afirma que, 

na visão desse estudioso,  

 

a técnica clariceana do conto obedece a uma ‗ordenação estrutural‘, capaz de 

violentar as concepções e esquemas naturalistas acerca do gênero. O conto, a 

‗história curta‘, pode ser ‗apenas um ‗flash‘, uma simples narrativa, apenas 

um monólogo.  

 

Aliás, o aspecto do flash, ou do instante, como comentado anteriormente, é discutido 

por Cortázar (2008) quando propõe que essa é uma das características que distingue o conto 

do romance. Por dar preferência aos instantes, no conto de Clarice Lispector há a recorrência 

de imagens que flagram o cotidiano dos seus personagens. Ao registrar o cotidiano das suas 

personagens afogadas numa realidade inerme, afirma Olga de Sá (1979, p. 40):  

 
A contista [...] as vê como seres afogados na banalidade. A introspecção é 

dela, não das personagens. Estas são, antes, símbolos, personificações, 

índices de mediania e sua verossimilhança deve ser referida a eus-coletivos, 

eus-cidades ou eus-humanidades. Constituem mais modos de ser ou 
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situações-paradigmas do homem no mundo, que representações ficcionais de 

pessoas reais. 

  

Esse cotidiano banal, de que fala Olga de Sá (1979), traz, através dos instantes, a 

história de vida das personagens. Comungado com esse aspecto, percebe-se também um teor 

de revelação das imagens e dos objetos. O instante de revelação desencadeia os processos 

reflexivos nos personagens criados pela escritora. Segundo Mousinho (2007, p. 6-7),  

 

Nesses instantes, objetos isolados ressaltam de maneira brutal, 

descontextualizados, deslocados de seu espaço e tempo; tempos e espaços 

diversos se cruzam. O mero rosto de uma pessoa, o mascar chicletes na boca 

de um cego, uma maçaneta que brilha indiciadoramente, um horto botânico 

que se faz infernalmente encantado em seus detalhes banais, um esbarrão 

entre os corpos de mãe e filha, rompendo certa distância e indiferença 

instauradas, a visão impedida numa despedida por um obstáculo ocasional, 

um dente que quebra, um jardim visto de ângulos diversos, um elevador 

extradiegético que atravessa narrativas, uma mesa que grita o mundo, uma 

formiga agigantada no movimento de um segundo, uma casa enraizada e 

destacada da paisagem – monumentos de um instante.  

 

Como podemos perceber, o instante em Clarice Lispector mostra uma nova percepção 

das coisas e do mundo. Em outras palavras, ele funciona, como nos indicam as palavras de 

Mousinho (2007), como um veículo que permite uma nova visão. O instante, ao mesmo 

tempo que revela uma realidade, vela a ilusão. Dizemos isso porque é somente nos 

fragmentos dos instantes que as personagens do conto de Clarice Lispector conseguem 

enxergar de fato a verdade expressa nos símbolos e nas imagens que as cercam. Nisso, 

convém mencionar que ora é o instante da fuga de uma galinha que permite ao leitor 

relacionar a história da galinha com aspectos formais e temáticos ligados ao feminino, como 

vemos no conto ―Uma galinha‖; ora é o instante em que mãe e filha chocam os corpos 

velando e revelando identidades, eixo temático central em ―Os laços de família‖; ora é o 

instante em que o bonde freia e uma mulher quebra os ovos pondo em cena o contraponto 

entre luz e sombra, foco do conto ―Amor‖; ora é o instante em que a mulher entra no mar e o 

mar a absorve revelando sua verdadeira identidade, como num rito de passagem, aspecto 

presente no conto ―As águas do mar‖.  

Nos contos de Clarice Lispector, o instante desencadeia o ato de narrar. De acordo 

com Álvarez (2006, p. 2), a preferência pelo momento, confere ao conto lispectoriano o 

caráter de atmosfera: 

 
O conto de atmosfera seria, assim, uma narrativa na qual a ênfase não estaria 

colocada no desenrolar de determinadas circunstâncias ou acontecimentos 
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externos que dariam forma a uma situação específica, mas sim na 

repercussão que esses fatos suscitam nas personagens que os percebem e, a 

partir dessa percepção, neles se envolvem. Isso termina criando um 

determinado ambiente psicológico (e somático), marcado por uma tensão 

permanente, que constitui, enfim, o traço salientado pela denominação 

assinalada, o caráter de ―atmosfera‖. 

 

 As palavras de Álvares (2006) levam-nos ao entendimento de que apesar do instante 

ser o degrau que desencadeia as ações, dentro do conto lispectoriano todas essas ações estarão 

guiadas para um ponto específico: as sensações minuciosas de seus personagens em relação, 

tanto à ação primeira desencadeadora do conflito da narrativa, quanto às demais ações. 

Chamando o momento do instante de episódio único que serve de núcleo à narrativa, Benedito 

Nunes (1995, p. 84; itálico no original) defende que esse episódio  

 

é um momento de tensão conflitiva. Como núcleo, isto é, como centro de 

continuidade épica, tal momento de crise interior aparece diversamente 

condicionado e qualificado em função do desenvolvimento que a história 

recebe. 

 Assim, em certos contos, a tensão conflitiva se declara subitamente e 

estabelece uma ruptura do personagem com o mundo. 

 

No que diz respeito ao tamanho das narrativas, Nunes (1995) afirma que os contos de 

Clarice Lispector obedecem à ordem da brevidade, tal como era discutida por Poe. Entretanto, 

não é o tamanho que caracterizará o conto de Clarice Lispector como sendo simples. Pelo 

contrário, a escritora se vale da forma curta de narrar e através dessa forma, varia sua 

preferência pelo modo de compor suas histórias.  

Quando se refere à forma dos contos da escritora, Medeiros (2003, p. 119) afirma que 

―alguns retomam as formas simples, centradas no relato, outros são textos sofisticados, em 

que esse relato praticamente se dilui diante da percepção dos procedimentos narrativos e seus 

impasses‖.  

O conto ―A quinta história‖ é um exemplo de relato simples, pois nessa narrativa 

quatro histórias se originam a partir de um único problema, o como matar baratas. ―Uma 

galinha‖ também é um texto que retoma as ―formas simples‖, tal como entende André Jolles 

(1976), pois apresenta traços de uma alegoria e seu início retoma os contos de fadas através da 

expressão ―era uma galinha de domingo‖ (LISPECTOR, 2009, p. 30).  

Mas vamos aos exemplos de narrativas sofisticadas, entendendo esse termo como algo 

que foge à simplicidade e torna a narrativa também complexa. Não há como não deixar de 

comentar o conto ―Onde estivestes de noite‖. A sensação do leitor é a de que a legião que 
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segue o Ele-ela parecem zumbis. Esse texto vai, pouco a pouco, mostrando características dos 

personagens que seguem o ser andrógino. No mais, o conto mostra, em sentido metafórico, o 

―destino‖ do homem moderno que foge da verdade para, enfim, debruçar-se sobre o mundo de 

ilusão. Outra narrativa com estilo sofisticado e complexo aparece com o narrador em primeira 

pessoa. O conto ―O ovo e a galinha‖ é uma narrativa que lembra o estilo de Clarice Lispector 

que transita entre o ofício do jornalismo e da ação de contista. No conto mencionado, o relato 

da história do ovo e da galinha origina-se da indagação sobre quem veio primeiro, se o ovo ou 

a galinha. Se o narrador defende que o ovo vem primeiro, o aspecto que singulariza esse 

objeto e confere a narração em prosa poética é a característica do olhar, como bem observa o 

narrador: ―Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo 

o ovo‖ (LISPECTOR, 1999, p. 51; A legião estrangeira). Assim sendo, o leitor de Clarice 

Lispector precisa ser atento; um leitor que saiba ver o que se esconde por traz da forma 

―simples‖ e da forma complexa do seu modo de narrar. 

No que se refere ao enredo, podemos dizer que nos contos de Clarice Lispector há 

narrativas que obedecem a uma linearidade com introdução, complicação e desfecho. Há 

outras, no entanto, que começam da complicação seguindo ao desfecho, e outras ainda em que 

não há um desfecho ou se há ele não é conclusivo.  

No que diz respeito às narrativas com início, meio e fim, afirmamos que elas se fazem 

em maior número. É claro que a narrativa moderna rompe com esse estilo de enredo e o 

exemplo mais eficaz é Tchekhov. Contudo, é importante salientar que cada escritor tem suas 

particularidades. Se Clarice Lispector utiliza essa linearidade em muitas de suas narrativas, 

ela não faz isso de graça, uma vez que a complicação vem movida por um conflito 

psicológico. Esse conflito psicológico quebra, por sua vez, com a linearidade temporal 

passado, presente e futuro.  

No conto lispectoriano, o tempo é marcado pelas características de Aion, ou seja, o 

tempo do instante e do olhar as coisas e que, por sua vez, desequilibra os ciclos dos 

personagens criados pela escritora e os jogam para uma nova percepção. 

Quando o tempo cronológico aparece na narrativa curta de Clarice Lispector, 

demarcado, por exemplo, pela hora do relógio ou pelo período do dia, tem um significado: o 

sábado que indica o dia de descanso; maio, mês das noivas, das mães e da libertação; nove 

horas, um ritual do sofrimento, etc. Esses indicadores de tempo cronológico aparecem em ―A 

repartição dos pães‖, ―A procura de uma dignidade‖ e ―Uma galinha‖. 
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Voltando, porém, à questão do enredo, podemos citar como exemplos de narrativas 

que tem início na tensão conflitiva os contos ―O búfalo‖ e ―Antes da ponte Rio-Niterói‖. Com 

relação às narrativas sem desfecho, elas são uma minoria. Podemos citar ―A quinta história‖ 

que lembra as histórias de As Mil e uma noites, prendendo o leitor pelo caráter do ato 

maravilhoso de contar. Em ―Os laços de família‖, o final é sem desfecho e cabe ao leitor 

imaginar o que aconteceu a Catarina e a seu filho depois de sair da cegueira narcísica e negar-

se a reservar o sábado para o marido.  

Podemos acrescentar, ainda em relação ao enredo do conto lispectoriano, que 

prevalece o enredo psicológico, temática que acompanha os personagens e suas ações. Na 

visão de Medeiros (2003, p. 120), os personagens criados pela ficcionista ―são angustiados, 

melancólicos; sentem-se desajustados em relação à vida pacata e sem sobressaltos; desejam a 

liberdade; refletem sobre a capacidade expressiva das palavras‖.  

Quanto ao perfil dos protagonistas dos contos de Clarice Lispector, podemos dizer que 

eles são psicologicamente e sociologicamente aprisionados. A presença do protagonista no 

conto pressupõe a ausência de um antagonista, pois as narrativas desse gênero não detêm de 

tempo de narração para colocar no espaço/ambiente uma série de personagens, sem que eles 

sejam meros coadjuvantes. Porém, há nas narrativas da escritora um antagonista simbólico. 

Assim sendo, usamos tal termo não em sentido literal do seu significado, mas no sentido que 

cabe à poética clariceana do conto, no sentido metafórico e analítico. Nesse caso, dizemos que 

o antagonista nos contos de Clarice Lispector não é um personagem em si. Ele possui 

correlatos com os fatores históricos e sociais que os envolvem e que envolvem ainda as 

temáticas narrativas. Assim, o antagonista é a imagem duplicada; é a condição social e 

psicológica; é o empoderamento do homem em relação à mulher; é a falta de saída do campo 

da impessoalidade; é o desejo – da luxúria, da identidade, da liberdade, etc – insaciado; é a 

falta de expressão; é a falta da comunicação; é o olhar revelador da verdade; é o vazio 

existencial. Todos esses fatores estão em constante oposição aos protagonistas dos contos de 

Clarice Lispector, principalmente àqueles que têm como personagens centrais as figuras 

femininas. 

 No que diz respeito ao narrador, Medeiros (2003, p. 120) afirma que 

 

Há contos narrados em primeira pessoa e em terceira, caso em que a técnica 

do discurso indireto livre diminui a distância entre narrador e personagem, 

destacando a vocação intimista e introspectiva da ficção de Clarice 

Lispector. 
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De Laços de família a única narrativa em primeira pessoa é o conto ―O jantar‖, que 

tem como protagonista um sujeito do sexo masculino. Fato curioso nesse conto é que ao tratar 

dos aspectos ligados ao drama existencial, o personagem central é livre para escolher seu 

destino. Os demais contos desse livro são narrados em terceira pessoa. Contudo, com o 

predomínio de enredos psicológicos, como comentamos anteriormente, e ainda com a 

presença do discurso indireto livre, muitas vezes as reflexões e indagações dos personagens se 

misturam ao do narrador. Quando isso acontece, o narrador não somente narra os fatos, mas 

ele é conhecedor de tudo o que se passa com os personagens. Um exemplo pode ser visto em 

um trecho do conto ―Amor‖:  

 

As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando 

Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-

lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do 

jardim era outra (LISPECTOR, 2009, p. 25).  

 

Mas para não ficarmos somente com exemplos de Laços de família, chamamos 

atenção primeiramente para outros contos narrados em primeira pessoa. Com relação a esses 

podemos citar ―Macacos‖, presente em A legião estrangeira, e também em Felicidade 

clandestina, ―Explicação‖ e ―Dia após dia‖, de A via crucis do corpo, ―É para lá que eu vou‖ 

de Onde estivestes de noite, dentre outros mais. Com relação ao último conto citado, ele é um 

conto breve, mas traz o tema do inquietante, tal como vimos com Passos (2001) ser 

característica do conto moderno.  

E se as temáticas variam do existencialismo ao mítico e às vezes à hipocrisia da 

essência entre o ser e o parecer em A via crucis do corpo, percebemos a presença da paródia 

nos contos de Clarice Lispector. Olga de Sá, em Clarice Lispector: a travessia do oposto 

(1993), desenvolveu um estudo sobre essa temática focalizando vários romances de Clarice 

Lispector. Ao fazer uma leitura do romance A paixão segundo G.H., a escritora afirma que 

esse romance parodia a paixão de Cristo. No que diz respeito ao gênero conto, ―A repartição 

dos pães‖ é um exemplo da paródia da santa ceia de Cristo e ―A via crucis‖ parodia o 

nascimento de Cristo.  

Quanto à categoria ambiente, nos contos de Clarice Lispector são variados. Se 

fôssemos enumerá-los cada um para não falar no que é predominante poderíamos citar 

ambientes com características do fantástico, do mundo mítico e ritualístico – ―A repartição 

dos pães‖, ―Onde estivestes de noite‖ e ―A via crucis‖. Contudo, o ambiente predominante 

dos contos da ficcionista é capitalista burguês. A maioria dos seus personagens é de classe 
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média alta e variam na maneira de se vestir, de pintar os cabelos, de usar a maquiagem, de 

gastar o dinheiro dando esmolas, etc. Nessa categoria poderíamos citar Ana de ―Amor‖, a 

portuguesa de ―Devaneio e embriaguez duma rapariga‖, Elvira de ―A fuga‖, Laura de ―A 

imitação da rosa‖, a personagem de ―Miss Algrave‖, Aurélia de ―Ele me bebeu‖, dentre outros 

mais.  

Se de um lado o ambiente é burguês, do outro, o espaço não nega a proximidade da 

narrativa da ficcionista com o mundo moderno, pois a preferência é pelos espaços urbanos. 

São os bondes, os táxis, os salões de beleza, os restaurantes, os estádios de futebol, o Jardim 

Botânico, a ponte Rio-Niterói, os apartamentos, os hotéis, etc, que constroem o caráter do 

espaço privilegiado por Clarice Lispector: um espaço tipicamente urbano. E quando o espaço 

não é urbano é invadido por indicadores do ambiente capitalista e burguês que predominam 

no urbanismo. Isso acontece, por exemplo, em ―A menor mulher do mundo‖, conto em que o 

cenário da tribo é transferido para o da cidade.  

Consideramos oportuno o que afirma Medeiros (2003) sobre a questão do espaço no 

conto de Clarice Lispector. Segundo a escritora, há ―traços mais específicos dos contos de 

Clarice e que apontam para certas tendências da produção nacional dizem respeito ao espaço 

urbano, neles predominante, sendo significativas as referências à cidade do Rio de Janeiro‖ 

(MEDEIROS, 2003, p. 128). Nessas referências estão o Jardim Botânico, a ponte Rio-Niterói, 

o estádio do Maracanã, a Tijuca, o Morro da Viúva, a Glória, o Copacabana Palace Hotel, o 

mar da Urca, o Leblon, dentre outras mais. 

Na prosa curta da escritora, as questões ligadas à identidade/alteridade se destacam, 

colocando em evidência o resgate de aspectos mitológicos, como o do mito do duplo, que 

perfazem as narrativas da ficcionista. Nos contos, o confronto eu/outro, revela metáforas 

como a do espelho e a do olhar, imprimindo, nos personagens criados pela escritora, reflexões 

sobre a existência. São essas reflexões que, além de inquieta-los, revelam a condição de 

esfacelamento dos protagonistas da prosa curta da escritora. Nesse sentido, a temática do 

duplo coloca-se como um recurso ligado aos aspectos internos construtores do perfil da 

identidade dos personagens da ficção lispectoriana. Esses aspectos são determinados pelo 

diálogo eu/outro proveniente do espelhamento da imagem refletida (através do espelho, de um 

animal, de um mendigo, da mãe, etc) que apresenta o sentimento de estranhamento na 

revelação do eu verdadeiro. Em ―Devaneio e embriagues duma rapariga‖ o espelho revela as 

múltiplas identidades; em ―Os laços de família‖ mãe e filha são pólos da mesma realidade; em 

―A fuga‖, quando a mulher experimenta poucos minutos de liberdade pode dizer que é uma 



69 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

mulher; a Sra. Xavier de ―A procura de uma dignidade‖ busca a saída dos labirintos do 

Maracanã, do Rio de Janeiro e, em sentido metafórico/existencialista, da impessoalidade; ―A 

bela e a fera ou a ferida grande demais‖ mostra que o dinheiro e a condição não resolvem os 

problemas da mendicância; em ―O búfalo‖, masculino e feminino tentam se unir, mas ao 

mesmo tempo se repudiam. Nessas narrativas e em outras de Clarice Lispector percebemos 

ser a obra de tal escritora de caráter universal, pois a pergunta sobre o quem sou eu perpassa a 

história da humanidade.   

 

3. O duplo no conto de Clarice Lispector 

 

Na primeira parte desse capítulo discutimos sobre a origem do conto, salientando as 

fronteiras da tradição oral com o conto literário, focalizando os traços do conto moderno. 

Nesse recorte, por sua vez, o destaque é o conto de Clarice Lispector. A temática do duplo é 

marca recorrente em toda produção literária clariceana. No que diz respeito aos aspectos 

particulares do mito de Narciso, enquanto faceta do mito do duplo, nossa reflexão volta-se 

para o gênero conto, optando por narrativas que apresentam maiores indícios do mito.  

Dada a forte recorrência de fatores ligados ao mito de Narciso na obra de Clarice 

Lispector, optamos por fazer um estudo daqueles que mais apresentam as metáforas do mito 

em questão. Dentre essas metáforas, podemos citar o espelho, o olhar e as máscaras. Contudo, 

quando pensamos nesse aspecto, nos deparamos com uma série de contos que apresentavam 

de forma marcante a temática do duplo, fato esse que não esgotaria nossas discussões em um 

trabalho desse porte. Assim sendo, optamos por selecionar uma narrativa dos livros de contos 

que mais apresentam fatores ligados ao mito de Narciso. Desse modo, nosso corpus é 

constituído de uma amostra, um conto de cada obra. São eles: ―O búfalo‖, integrante de Laços 

de família, ―A procura de uma dignidade‖ de Onde estivestes de noite e, por fim, ―A bela e a 

fera ou a ferida grande demais‖, de A bela e a fera. A leitura teórico-analítica dessas 

narrativas constituirá os últimos capítulos deste trabalho. Mas, antes se faz necessário uma 

breve menção do tema do duplo nessas três obras da escritora. 

Laços de família é um livro composto de treze contos. Nessa obra, a escritora investe 

em temáticas variadas, evidenciando certas apropriações metafóricas do mito de Narciso em 

nossos dias, o que confirma a preocupação de Clarice Lispector pelo tema da busca da 

identidade. Nos contos que compõem o livro, a escritora se vale de muitas metáforas para 



70 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

construir a estrutura psicológica de seus personagens. A maioria dessas metáforas aparece 

ligada ao tema do esfacelamento do eu. São elas: o espelho, o olhar, a sombra e a persona.  

O texto de abertura de Laços de família, ―Devaneio e embriaguez duma rapariga‖, é 

narrado em terceira pessoa, como os demais contos do livro, com exceção de ―O jantar‖. 

Diante da penteadeira de três espelhos, a portuguesa, protagonista da história, contempla a 

imagem de si e vê, no reflexo dos seios, a imagem de várias raparigas. Nesse conto, percebe-

se que o espelhamento e estranhamento que a imagem especular causa circunscreve o jogo de 

identidade entre o ser e o ideal de ser, o ideal do ego.  

Ao contemplar-se no espelho, a portuguesa de ―Devaneio e embriaguez duma 

rapariga‖ enxerga a verdade sobre sua existência. O corpo refletido denuncia um desamor 

pelo marido, uma maternidade não desejada e uma aparência rejeitada, tanto em sentido físico 

quanto em sentido de existência.  

Em outro conto de Clarice Lispector, o segundo de Laços de família, intitulado 

―Amor‖, o duplo é revelado pelo olhar direcionado ao cego mascando chicles. O encontro de 

Ana, protagonista da narrativa, com esse personagem revela sua outra face. Ao olhar o cego, 

Ana ―capta as coisas a partir de ângulos inusitados‖ (PONTIERI, 2001, p. 169). É através 

desse olhar que o mundo torna-se compreensível e também incompreensível, pois a 

personagem se vê diante de uma verdade que lhe é inimiga. Uma verdade que, como a do 

cego, lhe confere uma condição de apequenamento.  

Se tanto em ―Devaneio e embriaguez de uma rapariga‖ quanto em ―Amor‖, o olhar é 

revelador do duplo, no conto ―O jantar‖ ele tem essa mesma função. Entretanto, nesse conto, a 

relação do olhar, tal como afirma Pontieri (2001), é degustativa. ―O jantar‖ é o único conto de 

Laços de família que é narrado em primeira pessoa. A relação de espelhamento do 

personagem principal acontece quando ele se depara com a imagem de um velho. A cena se 

passa num restaurante e, ao olhar o velho mastigando a comida e tendo mulheres a seu lado, o 

narrador-personagem enxerga seu duplo e sai, portanto, do mundo de ilusão para encontrar o 

mundo do real. Mas a realidade que ele enxerga ao olhar o velho é uma realidade dura e crua. 

A sensação que o personagem sente é nauseante e é dessa sensação que ele toma a decisão de 

não continuar comendo. Em outras palavras, ele decide não engolir mais o que queria colocar 

para fora, uma realidade dolorosa.  

A história de Catarina de ―Os laços de família‖, conto também de Laços de família, 

desdobra-se num viés que obedece uma trajetória de ilusão, de revelação, de desejo de 

liberdade e, por fim, de um desfecho sem fim conclusivo. Isso acontece no encontro com o 
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duplo. Na narrativa, uma freada do taxi causa o contato corporal de Catarina com sua mãe, 

Severina. O choque aproxima não somente os corpos, mas a percepção real da existência. 

Nesse momento, ―Catarina olhava a mãe, e a mãe olhava a filha, e também a Catarina 

acontecera um desastre?‖ (LISPECTOR, 2009, p. 96). É no olhar que o momento de crise, tal 

como concebe Benedito Nunes (1995) ao se referir ao momento de epifania nos contos de 

Clarice Lispector, emerge. É no olhar que os personagens criados pela escritora quebram com 

a totalidade e com a ―perfeição‖ do mundo. Olhando a mãe, Catarina enxerga a si-mesma e 

sai, portanto, do mundo de sombras, conferido por sua cegueira narcísica. Desse modo, 

podemos afirmar que em Clarice Lispector, o encontro com o duplo destrói o mundo de ilusão 

para revelar a verdade.  

Em ―A menor mulher do mundo‖, conto também de Laços de família, o jogo do velar 

e revelar acontece no confronto de um personagem masculino, o francês explorador Marcel 

Pretre, e outro feminino, uma pigméia de quarenta e cinco centímetros. A protagonista desse 

conto é uma exceção ao ritmo frequente de mulheres com padrão burguês na prosa curta de 

Clarice Lispector. Pequena Flor está na ―galeria de personagens, humanos ou não, que se 

constituem por serem menos, por serem pouco, por tocarem o nada‖ (ROSENBAUM, 2002, 

p. 59; itálico no original). Na narrativa, ela é equiparada, ora com um macaco, ora como um 

cachorro. 

Para Pontieri (2001), a temática do duplo na obra clariceana expõe diversas formas de 

enxergar o outro e, em muitos casos, o outro revelado pelo duplo é um outro inferior e 

excluído – pela sociedade ou pela cultura, como acontece a Pequena Flor. Clarice Lispector se 

espelha no outro do mundo real que é excluído. Seus personagens menores são, portanto,  

 

A mulher, o animal, o pobre, o louco, o primitivo, o intuitivo. Pequena-Flor, 

a anã africana: mulher negra, não-européia, não-civilizada, vivendo da 

animalidade. A louca Laura: retornando de e voltando para a experiência de 

mergulho na alteridade do inconsciente (PONTIERI, 2001, p. 28). 

 

A vida e o social estão sempre conferindo às personagens da ficcionista uma posição 

de exclusão e de apequenamento. Sendo assim, a solução está em buscar na imagem do belo, 

aquilo que sacia a ânsia de viver, problema central do conto ―A imitação da rosa‖. Nesse 

conto, também de Laços de família, a personagem principal, Laura, retorna para casa tentando 

esquecer e se livrar dos momentos de neurose e de loucura que afrontaram a sua existência. 

Chegando em casa, tudo parece estar bem e as coisas tendem a seguir num rumo normal. 

Contudo, ao se deparar com um buquê de rosas em cima da mesa, Laura se distancia de si 



72 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

mesma para se enxergar pelos olhos do outro. Isso pode ser explicado porque ao mesmo 

tempo em que a imagem do buquê denuncia uma vida que ela não tem, mostra a que ela tem. 

Laura é uma personagem de classe média alta que freqüenta, com o marido, os bons 

restaurantes. De um campo angular com relação às rosas, temos a visão que sua existência é 

―bela‖. De outra posição angular percebemos que essa beleza é alimentada por fragilidades. O 

belo que ela vive é, portanto, desconstruído nesse novo belo que enxerga. Laura enxerga-se 

como alguém que tem possibilidade de viver; enxerga-se também como um ser que tem o eu-

ferido e esfacelado, fingindo estar ―bem‖ quando na verdade gostaria de estar bem, o que 

serve para indicar o caráter dual de sua personalidade.  

Outro conto de Laços de família que apresenta as metáforas do espelho, do olhar e, 

consequentemente, da identidade dual da personagem é ―O búfalo‖. Esse conto faz parte do 

nosso recorte analítico do livro Laços de família. Assim sendo, deixamos nossas discussões 

acerca dessa narrativa para o terceiro capítulo deste trabalho. 

O segundo conto, objeto de nosso estudo, abre o conjunto das dezessete narrativas que 

compõem o livro de contos Onde estivestes de noite e é intitulado de ―A procura de uma 

dignidade‖. Não nos deteremos em comentários acerca desse conto, pois no Capítulo IV 

fazemos uma leitura mais detalhada, destacando metáforas variadas do mito de Narciso, tais 

como o espelho e a máscara.  

Onde estivestes de noite é um livro que mistura contos variados trazendo aquela forma 

do relato de informações discutida por Medeiros (2003) acerca da obra de Clarice Lispector. 

Nesse caso e, para não nos desprendermos da nossa temática, nos deteremos naqueles que 

apresentam caracteres do duplo.  

Uma narrativa que apresenta características marcantes do duplo é ―Onde estivestes de 

noite‖. O narrador inicia o conto mostrando alguns aspectos relacionados ao tempo e as ações 

dos personagens. É noite e verão e um galo canta fora de hora para anunciar a subida de uma 

grande legião ao topo de uma montanha. O Ele-ela, belo e perfeito, encontra-se no topo da 

montanha, pois já realizara sua jornada. Os demais personagens conseguem ver a luz dele-

dela no pico da montanha, e têm também que alcançar o topo. Eles são uma grande legião 

diferenciando-se um do outro pela idade, sexo e cor, mas com o destino em comum de serem 

narcisistas e terem uma tarefa, como a de Sísifo
7
, que nunca pode ser cumprida. Uma tarefa de 

resolver o problema do quem sou eu.   

                                                           
7
 Sísifo, personagem da mitologia grega e rei de Corinto, era considerado o mais esperto de todos os homens. 

Sempre que se via diante de situações complicadas, ele conseguia resolver o problema, mas a solução traçada 

pelo jovem para tais problemas, levava-o a outras situações complicadas que, por sua vez, exigiam do jovem 



73 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

A narrativa de ―Onde estivestes de noite‖ circunscreve-se em dois ambientes 

narrativos distintos: a noite e o dia. O conto é construído, portanto, tendo como ponto de 

partida ―lados opostos‖ que fazem partem de um construto único. Daí, quando pensamos em 

termos de conjunto narrativo, percebemos o caráter dual na própria estrutura, sendo que 

aquele acompanha os fatos narrados e traz à cena os aspectos metafóricos que envolvem o 

mito do duplo, tais como: luz/sombra, eu/outro, realidade/ideal de realidade, etc.  

 Em outro conto de Onde estivestes de noite, intitulado ―As águas do mar‖ o aspecto do 

duplo está presente revelando a presença do outro no eu da personagem. São seis horas da 

manhã e a personagem feminina desse conto encontra-se na praia diante da vastidão do mar, 

hesitando se entra ou não no mar e, assim, acessa a estrada perigosa e sem volta em busca do 

eu. Essa estrada é a porta para o autoconhecimento e desvendamento dos mistérios da 

existência.  

 Mulher e mar são seres ininteligíveis. São metades incompletas do todo e por isso não 

têm o conhecimento de si, pois para que isso aconteça é necessário que as duas partes andem 

juntas; é necessário que o outro se personalize no eu e o eu no outro.  Quando a personagem 

entra no mar, o contato com o sal, com a água, com a brisa, com o frio, vai, pouco a pouco, 

fazendo com que ela inicie um ritual de passagem e também de fertilidade. A personagem 

transcende para outra realidade, ou seja, encontra seu duplo, e fecunda dentro de si o outro 

que é uma parte do seu eu.  

 ―Uma tarde plena‖, conto pertencente também a Onde estiveste de noite, apresenta 

como protagonista uma personagem sem identidade (sem nome). A cena principal dessa 

narrativa se passa dentro de um ônibus em movimento. Ao entrar no ônibus, a personagem se 

assusta com um saguim que um homem gordo carregava na mão. O saguim, magro, pequeno, 

de língua vermelha e pequena, com aspecto de rato, olhos redondos, etc, pula no colo da 

                                                                                                                                                                                     
outras estratégias. Suas resoluções eram assim provisórias. Certa vez, Sísifo descobre que Zeus havia raptado 

Egina, filha de Asopo, deus dos rios. Sísifo promete a Asopo revelar o paradeiro de Egina caso ele lhe desse a 

nascente dos rios. Fazendo isso, ele soluciona o problema de falta de água no seu reino, mas arranja um 

problema com Zeus que, furioso com o feito do jovem rei, manda a Morte buscá-lo. No entanto, quando a Morte 

chega para buscá-lo, Sísifo usa de mais astúcias. Ele a elogia e diz que ela merece ganhar um lindo presente: um 

colar. A Morte aceita, mas o colar era uma corrente e ela fica presa. Estando a Morte presa, durante muito tempo 

não morre ninguém e por causa desse acontecido, Sísifo arranja outro problema, desta vez, com Hades (deus das 

almas e do inconsciente) e com Ares (deus da guerra). Hades liberta a Morte e diz que essa leve Sísifo até os 

infernos. Antes disso, Sísifo pede para que ela não enterre seu corpo. Ao chegar nos infernos, ele finge estar 

revoltado com a esposa por não ter realizado os rituais fúnebres e suplica à Hades que antes de sua morte dê-lhe 

um dia, a fim de que ele se vingue da esposa. Hades atende, mas quando Sísifo encontra-se livre, foge com sua 

esposa, vivendo escondido durante muito tempo. Hades fica então mais revoltado e lhe confere um castigo ainda 

maior do que a morte. Ele condena Sísifo a carregar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Antes de 

chegar ao topo, a pedra rola e desce montanha abaixa e o jovem é obrigado a retomar sua tarefa. Conta a lenda 

que até hoje Sísifo vive arrastando essa pedra, mas não tem o prazer de ver sua tarefa cumprida. 
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mulher que até então o observava calada. Nesse momento a mulher se sente lisonjeada por ter 

sido a escolhida.  

O encontro entre o animal pequeno e a mulher é o encontro com o duplo. O animal 

busca sua parte faltante, busca seu semelhante. Através desse momento de alteridade eu/outro 

e saguim/mulher, o outro complementa o todo. Esse encontro é de revelação e aproxima a 

realidade do saguim com a da protagonista num plano metafórico de equiparação. A mulher 

eleita pelo bicho sofre, como ele, de falta de carinho, não tem poder de fala (aspecto marcado 

pela simbologia da língua), é pequena (em sentido social), possui um dono (um homem) e 

vive inquieta a olhar pela janela em busca de liberdade.  

O último livro de contos do qual fizemos nosso recorte é A bela e a fera. O livro, 

publicado postumamente no ano de 1979, é composto por uma coletânea de oito contos. 

Desses, os que mais apresentam características do duplo são: ―História interrompida‖, ―A 

fuga‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖.  

O conto que abre a coletânea de A bela e a fera é ―História interrompida‖. Narrado em 

primeira pessoa, esse conto inicia-se na descrição de um sujeito masculino triste, alto, com 

cabelos negros e com uma ―tendência para a destruição‖ (LISPECTOR, 1999, p. 13). A 

narradora personagem está diante dessa figura masculina a observá-lo. Nesse primeiro 

momento nem ela, nem muito menos o leitor não-crítico, percebem que a imagem do homem 

é sinônimo de seu duplo. Porém, a narrativa nos dá indícios sobre esse fato e a duplicidade 

eu/outro é percebida quando a protagonista afirma que mesmo destruindo algo, aquele sujeito 

masculino que ela contemplava construía também alguma coisa. 

A partir da bipolaridade destruição/construção temos a ideia dual de cegueira e de 

visão. Destrói-se um mundo – de escuridão e de ilusão – para construir-se outro – de visão e, 

portanto, de realidade. O personagem W é o duplo que incomoda porque ele mostra aquilo 

que a protagonista do conto tenta negar. A duplicidade do conto é demonstrada também a 

partir dos elementos construídos, segundo o narrador, pelo homem: uma vida cheia de cacos – 

brilhantes/baços, alegres/―pedaço de hora perdida‖, vermelhos e completos/brancos 

despedaçados. 

A imagem de W é, portanto, uma imagem reveladora da mulher e essa encontra 

congruência com a manifestação do duplo na modernidade. Isso porque, ao invés da 

personagem tentar juntar-se à sua metade faltante e desvendar os mistérios da impessoalidade, 

ela repudia-o pelo medo dessa mesma imagem destruí-la.  
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 Em outra narrativa de A bela e a fera, ―A Fuga‖, podemos perceber traços marcantes 

do duplo. Narrado em terceira pessoa, esse conto começa pelo meio. A personagem Elvira 

encontra-se na rua, em um cenário em que transeuntes vão e vem. Parada em meio à chuva e, 

tendo fugido de casa, ela não sabe que rumo seguir. Pensa em sentar num banco para ter a 

coragem de não retornar para casa. Sentada, ela pode experimentar um momento de 

introspecção em busca de novos rumos para sua vida. A personagem tenta sentir também a 

chuva no seu corpo porque até ali não sentia nada. Na rua, a possibilidade de voltar para casa 

é assustadora, porque Elvira conhece a vida apenas pelo que enxerga através da janela.  

Elvira era casada há doze anos e esse tempo é o mesmo que mede seu 

enclausuramento. Durante esse período ela parece ter perdido sua identidade. Obrigada a 

representar vários papéis, a assumir várias máscaras, ela tem sua identidade esvaziada. E de 

tanto usar as máscaras, a personagem não sabe mais onde deixara seu verdadeiro eu. 

Mas é no espaço aberto da rua que ela agora tem a possibilidade de encontrar aquela 

outra parte de si que foi abandonada. Ela tem a oportunidade de encontrar seu duplo e através 

desse encontro enxergar por completo a imagem de si-mesma.  

Diante do mar, a personagem se volta para as profundezas do eu. Nesse olhar ela 

enxerga claramente a outra face de si que estava escondida. A partir daí, ela percebe que: a) os 

doze anos de casada não a fizeram feliz, funcionando apenas como um grande fardo; b) que 

ela esteve sempre confinada no lar, o lar ironicamente identificado como o ―Lar Elvira‖; e: c) 

que por ser o marido o lado do bom senso, a personagem tinha que esconder seus desejos. 

Descobrindo todos esses fatores inerentes à sua identidade, Elvira descobre um outro dentro 

de si e tem a chance de se desprender do mundo de representações. Porém, ela não tem a 

coragem de viajar no barco da libertação. A personagem volta para casa e continua vivendo 

do mesmo modo, porém, com a dor de ter descoberto seu inexistencialismo. 

―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ fecha a coletânea das oito narrativas do 

livro de contos A bela e a fera. Este conto possui uma série de metáforas ligadas ao duplo. 

Dentre elas, o espelho e as máscaras. A leitura dessa narrativa compõe o Capítulo V deste 

trabalho. Por isso, não traçaremos comentários sobre a mesma.  

 O duplo, como vimos no Capítulo I, permite o desdobramento do eu; uma viagem do 

campo de ilusão para o campo do real. Quando tratamos da obra de Clarice Lispector, esse 

tema é a chave para revelar as identidades dos personagens, pois nas narrativas da escritora, o 

duplo revela a essência do ser. Essa essência pode ser figurada nos processos de alteridade, 

demarcados por símbolos que vão desde o olhar, o espelho ou até mesmo o silêncio – 
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representação do diálogo interior. Dessa forma, vale lembrar que não é somente no composto 

narrativo que a escritura de Clarice Lispector busca encontrar a chave para o elo perdido. Para 

Olga de Sá (1979, p. 118), ―O discurso de Clarice aponta para o silêncio enquanto ‗grau zero‘ 

da escritura. Aspirando a que a palavra diga o ‗ser‘ e concluindo que isso é impossível, 

Clarice vislumbra o silêncio, como única possibilidade de alcançar o indizível‖. O indizível é 

aquilo que falta e que, portanto, busca-se, como uma metade do todo. Essa metade é revelada 

num momento especial, de sagracidade: a epifania.  

Por mostrar a verdade, o momento de epifania é desencadeador das reflexões. Isso 

pode ser explicado porque ele, ao revelar aos personagens a duplicidade da identidade, insere 

a busca pela resposta sobre quem sou eu. Esta busca gera inquietações e reflexões, revelando a 

fragmentação do eu e, um mal indefinido. Mal-estar que metaforiza para as personagens da 

prosa curta clariceana o mundo comungado numa realidade dolorosa que faz com que a trilha 

percorrida em busca do eu seja também dolorosa, pois  

 
A procura da vida autêntica é o caminho de extravio, da simulação, da 

objetificação, da coisificação, da perda, da malversação da liberdade e, 

finalmente da fuga e do fracasso [...] Não importa que o caminho seja longo; 

a trajetória percorrida, sempre a mesma, perfaz um momento circular que 

retorna ao lugar fixo onde já está a vida autêntica, inacessível se a buscamos, 

irreconhecível quando a encontramos (NUNES, 1995, p. 131). 

 

Vida sem nome como para a mulher de ―O búfalo‖. Vida inacessível para a Sra. 

Xavier que não consegue achar a porta de saída para os labirintos da existência, pois mesmo 

enxergando-se, continua sendo anônima. Vida como a de um mendigo excluído da sociedade 

por ter uma grande ferida que serve como ganha pão – Carla de ―A bela e a fera ou a ferida 

grande demais‖.   
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III 

O OLHAR COMO ESPELHO REVELADOR DO MIM: 

O DUPLO EM “O BÚFALO” 

 

―Agora temos olhos — olhos —, um lindo par de olhos infantis.‖ Foi o que murmurou 

Coppelius, pegando com as mãos um punhado de brasas incandescentes para atirar em meus 

olhos, enquanto meu pai implorava, erguendo as mãos e gritando: ―Mestre! Mestre! Deixe os 

olhos de meu Natanael — deixe-os com ele!‖ Coppelius gargalhou estridentemente: ―Que o 

rapazinho conserve os seus olhos para choramingar sua sina pelo mundo!‖  

(Hoffmann – ―O homem de areia‖) 

 

1. “O búfalo”: da história e de seus personagens 

 

 O conto ―O búfalo‖ é a última narrativa da coletânea dos treze contos de Laços de 

Família (1960). Nesse conto, como nos demais de Clarice Lispector, a forma condensada da 

narrativa é característica marcante do discurso e abre espaço para uma trama que explora o 

inquietante e a intemporalidade na construção da história da personagem central.  

 No conto, narrado em terceira pessoa, o narrador descreve as cenas como se estivesse 

fotografando. Assim, cada momento vivido pela personagem principal, cujo nome não é 

revelado, não escapa das lentes do narrador, que, como um cameraman, assume a função de 

revelar ao leitor o momento ou momentos/instantes de uma experiência introspectiva. 

 ―O búfalo‖ tem como protagonista uma personagem feminina que aparece identificada 

no conto como sendo uma mulher. Seu nome ou sequer sobrenome não aparecem na história 

narrada. Ela é simplesmente uma mulher que, por ter seu amor rejeitado por um homem, vai 

ao Jardim Zoológico e caminha de um lugar a outro, buscando encontrar um animal capaz de 

ensiná-la a odiar. 

 Mas, com quem aprender a ter o sentimento de ódio se não com alguém que pudesse 

contemplá-la e, a partir daí, informar a personagem sobre quem era ela? A mulher do conto 

―O Búfalo‖ vai ao Jardim Zoológico para correr um grande risco de vida. Ela busca 

insistentemente uma resposta sobre o quem sou eu. Essa resposta só acontece na relação 
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eu/outro, isto é, na alteridade. No Jardim, em cada animal contemplado pela personagem, 

percebemos diversas formas de espelhamento, e com estas, o desejo da personagem de 

desvendar, através de um olhar introspectivo, as profundezas do eu. Durante a construção da 

história narrada, a protagonista contracena com animais que, sob a perspectiva da mulher, 

mostram características em congruência com o Outro.  

 Ela olha o leão e a leoa, a girafa virgem, o casal de macacos, mas não consegue, pelo 

olhar desses animais, desvendar o mistério sobre sua existência. Então, senta em uma cadeira 

de uma montanha-russa que está parada, mas que parece estar em movimento. Nesse 

momento, o ritmo do conto, que antes parecia ser apenas de caminhada, se acelera, 

metaforizando as sensações que um passeio em uma montanha-russa pode causar. A 

turbulência da montanha-russa que é também a turbulência da mulher não são suficientes para 

revelar aquilo que a personagem busca, uma busca que é plural, pois é ao mesmo tempo o 

desejo de aprender a odiar, de entender o outro e, sobretudo a busca de um autoconhecimento.   

 Depois deste momento, o conto diminui o ritmo. A mulher retorna a caminhada rumo 

ao encontro do seu outro que é parte do MIM. Ela se depara com um elefante e com um 

camelo, mas ainda não encontra sua parte faltante. Continua a caminhada. Lembra de um 

momento em que tivera suas coisas caídas e que esse instante trouxera-lhe a mesma sensação 

inquietante pela qual ela estava a passar naquele instante.  

 A mulher encontra um quati, mas ainda não consegue alcançar a verdade sobre si-

mesma. Ela sabe que tem que continuar caminhando a fim de desvendar os segredos sobre sua 

identidade. Esse momento só acontece quando a personagem deixa o quati para trás e prende 

o olhar no búfalo. A partir desse olhar, enigmático e misterioso, a mulher desperta para um 

sentimento, mais revelador que o ódio. O ato contemplativo com o búfalo revela a verdade 

sobre ela mesma.  

 

2. A desordem narcísica da figura feminina 

 

 A narrativa de ―O búfalo‖ se inicia com a ausência do parágrafo inicial, seguida do uso 

da conjunção adversativa mas. Esse aspecto estrutural e linguístico, presente no conto, 

aproxima o conteúdo narrado de algo escondido. A conjunção faz referência a uma ideia 

anterior e implícita ao texto. Existe assim uma história por trás da história que é narrada no 

conto. ―Mas era primavera‖ (LISPECTOR, 2009, p. 128), afirma o narrador. O uso dessa 

conjunção na abertura da narrativa evidencia o caráter dual do conto que aqui se refere, tanto 
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ao discurso narrativo, quanto aos aspectos envolvendo a vida da protagonista. Ao se referir ao 

conto ―O búfalo‖, Cintra (2006, p. 208) afirma que, 

 
Estamos diante de uma narrativa que se inicia negando o próprio início. 

Nota-se a ausência de parágrafo inicial num texto que é primoroso quanto à 

configuração gráfica e um ―mas‖ deslocado sintaticamente. A narrativa 

rompe-se, faz-se dual, sem, contudo deixar de induzir a uma continuidade: 

pretende ser o todo, que objetivaremos alcançar.  

 

O uso do mas para se referir à estação do ano, nos reporta também à estação anterior à 

esse tempo: o inverno. Percebe-se nesse aspecto a dualidade temporal escondida que separa o 

antes e o depois da história da personagem. O inverno é a estação do ano consagrada à 

Hefestos, o deus das artes dos metais e do fogo. A primavera é consagrada a Hermes, o deus 

mensageiro dos deuses. Hermes significa intelecto. Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 

487), sendo esse deus um mensageiro, ele simboliza ―os meios de troca entre o Céu e a 

Terra‖. Mas agora é primavera e essa estação vem simbolizada pelo aspecto do intelecto, ou 

seja, do conhecimento. Assim sendo, dizemos que esse período do ano é propício para a busca 

de respostas. A personagem do conto sai de uma estação de lamento e pranto, o inverno, para 

entrar em uma em que ela poderá desvendar os mistérios da sua existência. Por isso a sua 

busca, pois é primavera, estação em que o deus Hermes está estabelecendo as conexões entre 

o céu e a terra. É também na primavera que as flores desabrocham para poder dar origem aos 

frutos. Mas o que seria esse desabrochar? Na narrativa esse aspecto vem sugerindo a ideia de 

revelar aos olhos à verdade, mesmo que essa verdade seja dolorosa e não resolva totalmente o 

problema do descentramento do eu. 

A segunda vez que a conjunção mas aparece no discurso narrativo, denota a dualidade 

de sentimentos que perpassa a condição introspectiva da protagonista de ―O búfalo‖. Afirma o 

narrador, ―mas isso é amor‖ (LISPECTOR, 2009, p. 126). Essa afirmação corrobora a ideia de 

dualidade. A personagem enxerga o amor ao contemplar os casais de bichos, mas ela precisa 

de um sentimento antagônico que complemente sua vida. Esse sentimento é o ódio. Mas onde 

encontrar o seu lado oposto? Onde descobrir esse outro que complementa o eu interior da 

protagonista do conto? Esse encontro é a metáfora que expressa o encontro com o duplo. Isso 

só é possível de acontecer quando o sujeito pode olhar a si-mesmo. No Jardim, a personagem 

troca olhares com vários animais até encontrar aquele que possa refletir ela mesma. 

 O quadro revelador da imagem do Jardim Zoológico parece congelar o cenário, 

demarcando quais ângulos devem ser ocupados por cada animal ou personagem. Os animais, 

no Zoológico, estão dentro de jaulas, presos, mas vez por outra esse quadro, metaforicamente, 
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se reverte. Dentro do Jardim que, simbolicamente e mitologicamente, lembra o Jardim do 

Éden, a protagonista de ―O búfalo‖ contempla os casais de bichos e percebe que, para eles, o 

mundo parece ser completo. Dessa forma, não existe, para esses bichos, o drama do quem sou 

eu, uma vez que os mesmos possuem na sua essência a autenticidade existencial. A mulher 

sofre da falta do seu outro que é também parte dela mesma. No Jardim, seus olhos, assim 

como acontece na história de Adão e Eva, devem se abrir para a verdade da própria 

existência. E é isso que a personagem procura em cada casal de animal. Ela busca o ódio, 

busca um sentimento contrário para se completar. Ela está numa constante procura por sua 

outra metade. 

 O ritmo inicial da narrativa é lento. A protagonista está caminhando calmamente pelo 

Jardim. Este estado em que a mulher se encontra é bastante metafórico. Ele estabelece 

analogia com a caminhada necessária para a introspecção, funcionando, como veremos 

adiante, como instrumento propiciador da reflexão, pois instiga um diálogo da personagem 

consigo mesma.  

 Nessa caminhada lenta, a mulher se depara com o primeiro casal de bichos: o leão e a 

leoa. O leão é o símbolo supremo de soberania. Ele é o rei dos animais e demonstra confiança 

e cuidado com relação aos demais personagens/animais. Na cena em que aparece com a leoa, 

seu poderio e proteção são simbolicamente sugeridos pela forma como ele cuida da sua 

fêmea. Afirma o narrador que ―Até o leão lambeu a testa glabra da leoa‖ (LISPECTOR, 2009, 

p. 126). Se de um lado percebemos essa característica do macho sobre a fêmea, do outro lado 

é perceptível a analogia da fêmea com relação à mulher do conto. Afirma o narrador que 

―Depois o leão passeou enjubado e traquilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas 

estendidas a cabeça de uma esfinge‖ (LISPECTOR, 2009, p. 126). O símbolo da esfinge, 

atribuído à leoa, corrobora nitidamente a proximidade deste animal com a mulher do conto. 

Dizemos isso porque, segundo a mitologia grega, a esfinge é um animal com corpo de leão e 

cabeça de mulher. Nas histórias egípcias, ela era considerada como um ser misterioso e 

enigmático. Alguns viajantes só conseguiam entrar nas pirâmides do Egito se desvendassem o 

enigma da esfinge. Um dos viajantes que consegue desvendar o enigma é o rei Édipo, filho de 

Laio e de Jocasta, que por infelicidade mata o pai e se casa com a mãe. A história é contada 

na tragédia de Édipo Rei, de Sófocles.  

Na narrativa de ―O búfalo‖, a leoa é descrita com duas características, a saber: 1) ela é 

um animal submisso e protegido pelo seu macho, e; 2) é também um animal com um mistério 

a ser desvendado. A mulher do conto é uma personagem com um mistério para ser 
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desvendado. Ela se equipara à leoa. Porém, desvia os olhos deste casal de animais, porque, 

afinal de contas, o que a personagem viera buscar não era mais uma cena de amor em que o 

macho domina a fêmea. Ela viera buscar, no Jardim do Zoológico, outro tipo de sentimento. 

Ela procurava pelo ódio: ―revoltou-se a mulher tentando encontrar-se com o próprio ódio mas 

era primavera e dois leões se tinham amado‖ (LISPECTOR, 2009, p. 126). 

Vestida com um casaco marrom e uma saia, a mulher coloca os punhos nos bolsos do 

casaco. Ao olhar a sua volta uma porção de jaulas com vários animais, o cenário parece ser 

outro quando mudamos o foco de visão. Quem parece estar enjaulada é a própria protagonista 

do conto e não os animais visitados pelo público naquele dia de primavera. Mas que tipo de 

jaula seria a da personagem? E, porque é tão difícil ultrapassar as grades geladas? Quando 

refletimos sobre esses dois questionamentos, devemos pensar a jaula nos termos simbólicos, 

tal como parece ser sugerida essa ideia no conto: ―Com os punhos nos bolsos do casaco, 

olhou em torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas fechadas‖ (LISPECTOR, 

2009, p. 126).  

O ato de estar enjaulada nos reporta a ideia de que para se libertar da condição de não 

conhecimento do eu, a personagem precisa percorrer um caminho longo para enxergar-se por 

completo. Para que isso ocorra é necessário que a mesma, além de não parar nunca de trilhar 

seu percurso, abra os olhos para a luz e desperte do sono profundo que a conduzia a uma vida 

de total desconhecimento de si. Essa ideia é corroborada pela seguinte cena do conto: 

―Continuou a andar. Os olhos estavam tão concentrados na procura que sua vista às vezes se 

escurecia num sono, e então ela se refazia como na frescura de uma cova‖ (LISPECTOR, 

2009, p. 126). Essa cena encontra congruência com a discussão de Chauí (1988) sobre o poder 

do olhar. Segundo a estudiosa, o olhar permite o encontro com o conhecimento. Desse modo, 

é útil afirmarmos que, ao longo de todas as cenas vivenciadas pela protagonista do conto, o 

foco principal estará para o tema do olhar. Ela, semelhantemente ao que ocorre no mito da 

caverna de Platão (2009), procura enxergar as imagens iluminadas pela luz do sol. Mas, seus 

olhos ainda estão cercados pelas jaulas. Em outras palavras, ela encontra-se presa a escuridão. 

Daí a dificuldade de encontrar o seu outro. A personagem está embebida pela cegueira 

narcísica, pela cegueira do eu. Isso é sugerido através da metáfora aludida no sono. Para 

Platão (2009), quando o prisioneiro está a contemplar as imagens através das sombras 

refletidas pela luz do fogo, estas são como imagens de sonhos, isto é, imagens que não fazem 

partem do mundo real.  
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O olhar da personagem direciona-se para outro bicho, e o narrador focaliza o segundo 

encontro. Dessa vez não mais com um tipo de animal que parece ser forte, como o leão, ou 

enigmático, como a leoa, mas com um animal elegante e ao mesmo tempo com aparência de 

fragilidade. Esse animal é a girafa. O narrador descreve esse bicho da seguinte forma: ―Mas a 

girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. Com a tola inocência do que é grande e leve 

e sem culpa‖ (LISPECTOR, 2009, p. 126). O aspecto virginal atribuído a esse animal nos 

permite interpretar que este bicho se assemelha a mulher do conto. Tanto a girafa quanto a 

mulher são seres que não detêm do conhecimento de si mesma. Esta ideia encontra 

pertinência nas palavras de Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 961-962; negrito e itálico no 

original) ao defenderem que  

 
O estado virginal significa o não-manifestado, o não-revelado. [...] Também 

se dirá da alma que é virgem quando vazia; ela torna-se virgem, pronta 

para receber o sêmen divino [...] a alma virgem significa a alma livre de 

todas as imagens estranhas, tão disponível quanto o era antes de nascer.  

 

A girafa é alta e, portanto, está mais perto do céu. Essa característica permite a este 

animal a representação de um elo entre o céu e a terra. Sendo fêmea e estando próxima do 

céu, ela poderá receber o sêmen divino, tal como vimos com Chevalier e Gheerbrant (2009). 

Dito de outro modo, ela poderá fecundar dentro de si a essência da existência, o 

conhecimento. Mas, se estiver parada na pureza, nunca poderá experimentar a verdade sobre o 

eu. A girafa é vista assim como um pássaro que possui asas, mas que se encontra parado. Em 

outras palavras, ela é um animal que está próximo ao céu, mas nada pode fazer para atingi-lo 

porque é como se suas asas não levassem a lugar algum. Assim sendo, dizemos que este 

animal transmite para a personagem a mensagem de que se ela quiser, de fato, vencer o estado 

virginal, ou seja, a condição de cegueira total em relação a sua identidade, terá que olhar para 

o alto e seguir na tentativa de encontrar a verdade sobre si-mesma. Mas a personagem parece 

não estar preparada para a verdade. Seus olhos, como nos mostra o narrador, continuam sem o 

acesso à realidade: 

 

A mulher do casaco marrom desviou os olhos, doente, doente. Sem 

conseguir – diante da aérea girafa pousada, diante daquele silencioso pássaro 

sem asas – sem conseguir encontrar dentro de si o ponto pior de sua doença, 

o ponto mais doente, o ponto de ódio, ela que fora ao Jardim Zoológico para 

adoecer (LISPECTOR, 2009, p. 126). 

 

Não podendo encontrar a verdade sobre sua identidade, a mulher conduz seu olhar 

para outros animais, na tentativa de, quem sabe, encontrar sua metade faltante. Ao longo 
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desse trajeto feito pela protagonista do conto percebemos que o aprendizado só pode ser 

conseguido na experiência com o outro. Esse outro que nos referimos é o duplo. Ele pode vir 

simbolizado em uma pessoa, em um animal, em um objeto, etc, contanto que permita ao 

sujeito enxergar o próprio reflexo. Percebemos assim, que a identidade do sujeito não é 

construída somente pelos fatores psicológicos, mas também pelos sociais. A mulher do conto 

tem uma história – anterior ao período da primavera – cujo conteúdo não é revelado aos olhos 

do leitor. Esta história pode estar relacionada com seu amor não correspondido. Este aspecto 

confere a personagem uma condição de eu negado e justifica seu interesse no alcance do eu 

total. Desse modo, dizemos que o conteúdo omitido é parte também do que a personagem 

vive no momento presente. Assim, cumpre afirmar que, no seu caminho, o desejo de alcance à 

completude mostra que a protagonista de ―O búfalo‖ está sofrendo de um vazio. Sua vontade 

é a de preencher as ausências do eu. A personagem, ao contemplar a leoa e a girafa não 

descobriu a verdade sobre si-mesma. Mas, estando vivendo no período da primavera, ela 

precisa aproveitar o fato de que Hermes está agindo para enfim encontrar o que deseja. Essa 

ânsia por complementação é inerente ao ser humano. Desde tempos bem remotos, o homem 

tem andado de um lugar a outro tentando alcançar o ponto máximo de entendimento sobre o 

significado da vida. O sujeito moderno, em especial, tem vivido o drama existencial porque o 

narcisismo – amor desmedido por uma imagem ideal – tem feito com que ele se perca e caia 

num espaço labirinticamente enjaulado. Apesar dessa condição, ele tenta encontrar respostas 

para o questionamento sobre o quem sou eu. A mulher do conto almeja conhecer não só o 

ódio, mas descobrir-se. Ela está rumo à uma jornada inevitável e também inadiável. É por isso 

que quando olha para um animal e não consegue enxergar-se neste seu outro, desvia 

ligeiramente o olhar para não perder tempo, e vai buscar, em outra experiência de alteridade, 

algo para preencher o seu vazio.  

 Sua próxima experiência de alteridade é marcada por um encontro com um 

hipopótamo. Mas esse animal não a ensina a odiar. Ao descrevê-lo, o narrador diz que ele era 

úmido. Ele era ainda, um ―rolo roliço de carne, carne redonda e muda esperando outra carne 

roliça e muda‖ (LISPECTOR, 2009, p. 127). 

 As palavras usadas pelo narrador para caracterizar este bicho têm um teor metafórico 

que remontam a aspectos ligados ao sagrado. A carne é um símbolo fortemente presente na 

tradição cristã e que algumas culturas, povos e religiões vêm preservando, apesar dos novos 

valores impostos pela modernidade. A carne era vista como uma força diabólica capaz de 

lutar contra o homem. O sujeito movido pelos seus prazeres é incapaz de se abrir para as 
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coisas divinas, para os valores espirituais e, por conseguinte, para o conhecimento do 

verdadeiro eu.  

A carne, tal como aparece na narrativa, é a pedra no meio do caminho rumo ao alcance 

da individuação, isto é, do alcance ao si-mesmo. O discurso narrativo sugere que carne só 

pode se juntar a outra carne. E essas são mudas. Em outros termos, elas não dizem nada ao e 

sobre o homem e a razão de sua existência. Mas, como as questões sobre a existência têm, 

desde muito tempo, feito parte da humanidade, o sujeito precisa buscar as respostas para tais 

questões em um lugar sagrado. Ele deve, portanto, fugir da carne, pois esta obscurece a visão 

interior. Manter-se envolvido por seus prazeres é, conforme indica o discurso narrativo, ―não 

saber pensar‖ (LISPECTOR, 2009, p. 127). E não saber pensar é não encontrar o outro dentro 

de si. É envolvida por este sentimento que a personagem do conto desvia seu olhar do 

hipopótamo para continuar sua caminhada. 

 Dessa vez ela depara-se com os macacos, felizes a saltarem de um lado a outro, como 

se estivessem levitando. O encontro da personagem com esta espécie de animal é bem 

emblemático e encontra analogia com o comportamento do sujeito moderno na era 

contemporânea. Para averiguarmos melhor a consistência dessa afirmação precisamos nos 

reportar aos postulados de Lasch (1983) e de Adorno e Horkheimer (1985) quando tratam das 

características das identidades narcisistas. Lasch (1983) defende, por exemplo, que os 

narcisistas são pessoas bem sucedidas na vida profissional, detêm de várias habilidades, são 

compromissadas com o que fazem e se destacam dentro do grupo o qual fazem parte. 

Contudo, tudo isso só lhes é possível porque o narcisista é um sujeito que avalia com 

perfeição a situação em que se encontra e a partir daí lança estratégias para resolver seus 

problemas. Para tanto, ele simula e dissimula. Em outros termos, ele está sempre a trocar de 

identidade. O objetivo principal é a aceitação e admiração do seu outro. Adorno e Horkheimer 

(1985) postulam que o narcisismo é resultante do modelo de sociedade capitalista burguesa 

propagado atualmente. Neste modelo não há espaço para as relações de alteridade, e novos 

valores – como a idealização de uma imagem de beleza e perfeição – tomam os lugares dos 

antigos valores. Daí o perfil de sujeito guarda-roupa, como assim menciona Bauman em 

Identidade (2005). Quando pensamos na simbologia do macaco do conto, não há como não 

estabelecer uma equiparação desse animal com o homem moderno. O macaco é um animal 

ágil, cômico e imitador. O homem moderno, para sobreviver na grande selva capitalista, 

precisa simular e dissimular. Ele precisa ser astuto e imitador.  
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 Cumpre mencionar, ainda em relação ao comportamento dos macacos dentro da 

narrativa do conto, que eles estão pulando de galho em galho e parecem flutuar. Esse aspecto 

mimetiza o comportamento do sujeito contemporâneo. Este salta como um macaco, não de 

um galho para outro galho, e sim de uma identidade para outra identidade.  Nesse jogo de vai 

e vem, o sujeito narcisista aparenta ser feliz, mas sabemos que por trás deste suposto 

sentimento, ele se esconde no seu mundo solitário. Na narrativa, nós podemos perceber a 

sugestão desta ideia primeiramente na forma de olhar de uma macaca e, na sequência, pela 

condição de aprisionamento de um macaco: ―a macaca com um olhar resignado de amor‖ e 

―um macaco também a olhou segurando as grades, os braços descarnados abertos em 

crucifixo, o peito pelado sem orgulho‖ (LISPECTOR, 2009, p. 127).  

 Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 575) afirmam que o macaco, ―na iconografia cristã, 

[...] é frequentemente a imagem do homem degradado por seus vícios [...] e, em particular, 

pela luxúria e malícia‖. Refletindo sobre esta ideia é útil afirmar que quando o discurso 

narrativo faz menção à nudez dos bichos, ele sugere a relação metafórica destes com o 

homem moderno. Dito de outro modo, na narrativa, o macaco tem a função de desnudar os 

vícios do homem moderno, sendo que tais vícios – e quando usamos essa expressão estamos a 

nos referir a tudo que esteja relacionado ao narcisismo – são os responsáveis por um caminho 

cheio de trilhas, por um caminho enjaulado, igualmente ao percorrido pela personagem 

feminina do conto. Em outras palavras, entendemos que a idealização de uma imagem é o 

vício do narcisista e é justamente isso que o condena ao enjaulamento. Ele é um prisioneiro 

dos valores cultuados na modernidade, dentre eles, o amor exacerbado pelo eu e o 

individualismo. 

 A personagem sente ódio desses bichos e é capaz de matá-los: ―ela os mataria com 

quinze secas balas: os dentes da mulher se apertavam até o maxilar doer. A nudez dos 

macacos. O mundo que não via perigo em ser nu‖ (LISPECTOR, 2009, p. 127). Enquanto 

foge do macaco, a mulher suplica a Deus que a ensine a odiar. Ela dissera isso a um homem, 

mas o dizer e sentir eram sensações diferentes. Segundo o discurso narrativo, a personagem, 

mesmo dizendo sentir ódio, não sabia como era de fato este sentimento:  

 
―Eu te odeio‖, disse muito apressada. Mas não sabia sequer como se fazia. 

Como cavar na terra até encontrar a água negra, como abrir passagem na 

terra dura e chegar jamais a si-mesma (LISPECTOR, 2009, p. 127).  

 

Nessa cena percebemos a presença de alguns elementos metafóricos que indiciam 

aspectos sobre a figura feminina do conto e sobre a sua busca. Ela precisa descobrir o que é o 
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ódio para entender a verdade que paira sobre sua condição de mulher e sujeito social. A 

descoberta desse sentimento pode ou não estar relacionado ao próprio sentido deste 

substantivo abstrato. O mais importante neste caso não é o sentimento, mas o que ele 

representa. Encontrá-lo significa alcançar aquela metade do eu que está escondida. Esse 

aspecto é simbolizado pela sugestão da ideia de cavar a terra dura e encontrar a água negra. A 

mulher, conseguindo realizar este feito, tarefa árdua e que requer esforço físico, conseguiria 

também contemplar a imagem real de si-mesma. Entretanto, isso não significaria que ela 

resolveria o problema da sua existência, pois defende Costa (2003) que na 

contemporaneidade, o sujeito tem a possibilidade de enxergar a sua real imagem, mas isso não 

significa que ele possa vencer as imagens das máscaras e das sombras e alcançar o estado de 

individuação, tal como propõe Jung (2008). A mulher busca o ódio, busca encontrar o seu 

duplo, mas sabe que mesmo isso acontecendo, ela estará sempre a ocupar uma condição de 

aprisionamento interior, como se estivesse cercada por jaulas.  

Na contemporaneidade, os estudos sobre a identidade têm mostrado que o narcisista 

não consegue solucionar o drama do seu esfacelamento. A mulher, personagem do conto ―O 

búfalo‖, sofre de um vazio. Transpor o mundo de sombras não significa que ela preencherá o 

que lhe falta. Sua busca é uma busca sem fim. Solitária, ela sabe que terá que suportar o peso 

do seu sofrimento assim como acontecia ao elefante: ―Mas o elefante suportava o próprio 

peso‖ (LISPECTOR, 2009, p. 128). Esse aspecto destacado pelo discurso narrativo nos faz 

lembrar o individualismo do sujeito moderno no mundo contemporâneo. O homem de hoje 

não tem ninguém para caminhar ao seu lado. Ele tem que carregar sua cruz sozinho, ou seu 

peso, como quer o narrador.  

O narrador afirma que o elefante carregava o próprio peso e era uma potência dócil. O 

homem moderno é uma grande potência perante os demais homens, mas é dócil em relação a 

si-mesmo, porque não consegue se desprender dos próprios temores, não consegue se 

desprender do desejo sem limite de ser adorado pelo seu outro. Ele é dócil porque se deixou 

domesticar pelo sistema burguês capitalista.  

O elefante, animal com o qual a mulher de ―O búfalo‖ se depara, é lento. Essa lentidão 

exprime de modo direto o comportamento do sujeito moderno no cenário contemporâneo. 

Este é lento do ponto de vista de quem o conduz ao olhar verdadeiro, revelador das imagens 

reais. Mas isso não é um fator gerado, único e exclusivamente pelo desejo do homem. Ele, 

como bem sugere o discurso narrativo através da metáfora da carne herdada, é herdeiro do 

sistema em que vive: ―E os olhos, numa bondade de velho, presos dentro da grande carne 
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herdada. O elefante oriental. Também a primavera oriental, e tudo nascendo, tudo escorrendo 

pelo riacho‖ (LISPECTOR, 2009, p. 128). Para a mulher, a experiência com o elefante não a 

ajuda na sua busca pelo seu lado oposto, isto é, pelo duplo. O elefante não tem pressa por 

encontrar as águas negras. Ele é um animal que está suportando o próprio peso e a 

personagem deve se livrar desta condição. Sua peregrinação continua: ―A mulher então 

experimentou o camelo. O camelo em trapos, corcunda, mastigando a si-próprio, entregue ao 

processo de conhecer a comida. Ela se sentia fraca e cansada, há dois dias comia mal‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 128). 

O camelo é um animal que lembra as longas caravanas do deserto. Na narrativa ele 

representa a grande jornada a ser percorrida pela mulher rumo à busca do autoconhecimento. 

O camelo é ainda um animal que serve para transportar pessoas por longas distâncias. Ele é 

capaz de passar vários dias sem nada comer e nada beber. Mas, quando encontra comida ou 

água ele come e bebe até o limite do seu físico, com o intuito de armazenar energias para as 

viagens posteriores. O camelo é assim apresentado como o companheiro de longas travessias. 

No conto, este bicho possui duas simbologias significativas. A primeira é a de que ele é um 

animal/viajante. Essa característica representa o comportamento do homem moderno que anda 

de lugar a lugar na busca de se autodescobrir. Na narrativa de ―O búfalo‖, a mulher tem essa 

característica de andarilho, um sujeito que caminha de um lado a outro, sem rumo 

determinado, pelo simples propósito de empreender uma jornada interior. Ainda sobre a 

simbologia do camelo, o segundo aspecto diz respeito aos trajetos percorridos por este bicho. 

Ele percorre grandes distâncias. O caminho dos que desejam encontrar o seu outro é também 

longo. Daí o cansaço da personagem. Ela é como um camelo, com grandes travessias para 

percorrer. Há, no entanto, um último ponto que merece ser destacado quando tratamos do 

valor simbólico deste animal para a narrativa do conto. Embora ele possa realizar grandes 

travessias, os percursos realizados por este animal são de deserto a deserto. Esta característica 

metafórica nos permite afirmar que, mesmo percorrendo caminhos longos, e passando fome, 

sede e cansaço, a mulher de ―O búfalo‖ se configura como um camelo, viajando a esmo sem 

nada encontrar para preencher seu vazio.  

O narrador descreve o camelo como um animal que está em trapos, mastiga a si-

próprio e possui, nos cílios dos olhos, a poeira das longas caminhadas. Estas características 

revelam o esforço do Narciso moderno no caminho das trevas rumo às luzes. Outra 

característica destacada pelo narrador com relação a este animal diz respeito à paciência. Este 
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fato nos permite interpretar que o sujeito que deseja alcançar o conhecimento, como Jó, a 

figura bíblica, deve ser paciente diante dos percalços da vida.  

O narrador afirma que a personagem estava cansada e há dois dias comia mal. O 

número dois associado ao alimento sugere que o tema da dualidade está expresso na 

materialidade do texto. Ao mesmo tempo em que o numeral é um indicador do conflito da 

mulher no tempo narrativo, representa também a dualidade e o antagonismo que permeia a 

história. A personagem sente fome e cansaço por tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo 

que vive e aquilo que busca – a cegueira e a visão respectivamente. Vencer esse conflito é 

angustiante, pois ela é fruto de uma sociedade que, ao invés de reprimir o narcisismo, trata de 

instigá-lo. A personagem traz no sangue das veias, as marcas dessa sociedade. Daí sua 

condição de prisioneira. O camelo serve assim apenas como presságio daquilo que a 

personagem encontrará, mesmo depois de enxergar o seu duplo: as jaulas e os desertos do eu. 

Embora este animal nos reporte ao caminho árduo a ser percorrido pela mulher, ela não 

desiste de encontrar seu outro, pois essa é a razão da existência do homem e, por conseguinte, 

da personagem da história narrada. Podemos ver claramente a discussão desta ideia na 

seguinte passagem do conto: 

  
Aproximou-se das barras do cercado, aspirou o pó daquele tapete velho onde 

sangue cinzento circulava, procurou a tepidez impura, o prazer percorreu 

suas costas até o mal-estar, mas não ainda o mal estar que ela viera buscar. 

No estômago contraiu-se em cólica de fome a vontade de matar. Mas não o 

camelo de estopa. ―Oh, Deus quem será o meu par neste mundo?‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 128). 

 

Na cena citada acima percebemos a inquietude da personagem. Esta inquietude é 

resultado do vazio impreenchível que assola as identidades modernas. A mulher busca, em 

cada bicho que contempla, a sua parte faltante. Alguns desses bichos já acasalados desfrutam 

de um certo estado de completude, enquanto ela está sozinha, mas consciente de que naquele 

jardim encontrará uma resposta para seu desassossego. O jardim é, portanto, o lugar que 

simbolicamente representa o universo e uma porta de entrada e saída para o céu. 

 

3. Uma parada na montanha-russa 

 

Durante a caminhada no Jardim Zoológico, e cansada por empreender uma jornada de 

introspecção, aparentemente em vão, a personagem resolve sentar. Este gesto não a joga para 

fora do seu propósito maior que é o de encontrar o seu outro. Pelo contrário, a mulher de ―O 
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búfalo‖ senta para meditar, mas sua busca continua. Isso é sugerido textualmente pela 

referência que o narrador faz a fila dos namorados, tal como aparece na seguinte cena do 

conto: 

 

Então foi sozinha ter sua violência. No pequeno parque de diversões do 

Jardim Zoológico esperou meditativa na fila de namorados pela sua vez de 

sentar no carro da montanha-russa (LISPECTOR, 2009, p. 128).  

 

A violência a si-mesma, ideia destacada pelo narrador, representa o encontro com o 

duplo e, portanto, o ato de perceber a verdade. Dentro do Jardim Zoológico, lugar em que ela 

encontraria o conhecimento e a verdade, a personagem escolhe ir ao parque de diversões. Lá 

se senta em um banco de uma montanha-russa, sendo que essa perde a simbologia de elo entre 

o céu e a terra, como acontecia nas histórias bíblicas. No conto, a montanha é russa. Esse 

aspecto confere um novo significado a esse símbolo. A montanha-russa é uma montanha 

moderna, como a de Sísifo. Em termos bem precisos, ela não é capaz de levar a mulher de ―O 

búfalo‖ ao mundo do sagrado conferido pelo topo. Se pensarmos no movimento deste 

brinquedo, temos uma imagem de subida e de descida que se repete constantemente. Essa 

marca discursiva mostra que a história do homem tem sido caracterizada por altos e baixos.  

Ele ocupa uma posição igualmente à de Sísifo, que busca o topo e encontra a base da 

montanha. Estabelecendo uma relação com a personagem do conto no que diz respeito a estes 

aspectos, podemos afirmar que seus passos rumo à descoberta sobre o quem sou eu não a 

levarão nunca à transcendência da terra para o céu. Ela apenas vê a terra prometida, mas não é 

capaz de habitar o céu, pois o drama do Narciso moderno é justamente não conseguir resolver 

o problema do seu esfacelamento. 

O ritmo calmo da narrativa de passo em passo, de palavra a palavra, de reflexão a 

reflexão, em busca de respostas, ou melhor dizendo, de uma resposta em torno do 

autoconhecimento, muda completamente no momento em que a personagem está sentada no 

banco da montanha-russa. Este aspecto parece querer retratar o movimento deste brinquedo. 

O movimento lembra à subida e a descida dos carrinhos dentro do brinquedo. Nós podemos 

perceber esta marca discursiva na seguinte cena:  

 

Mas de repente foi aquele vôo de vísceras, aquela parada de um coração que 

surpreende no ar, aquele espanto, a fúria vitoriosa com que o banco a 

precipitava no nada imediatamente a soerguia como uma boneca de saia 

levantada, o profundo sentimento com que ela se tornou mecânica, o corpo 

automaticamente alegre – o grito das namoradas! – seu olhar ferido pela 

grande surpresa, a ofensa, ―faziam dela o que queriam‖, a grande ofensa – o 

grito das namoradas! – a enorme perplexidade de estar espasmodicamente 
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brincando, faziam dela o que queriam, de repente sua candura exposta 

(LISPECTOR, 2009, p. 129). 

 

 Tudo está em movimento com exceção do coração da personagem que tem uma 

parada súbita. Ela está sentada, metaforicamente arremessada de um lugar a outro como uma 

boneca. Esta ideia, destacada pela narrativa, constrói uma visão inumana da protagonista do 

conto. A cena lembra ainda do seu comportamento automatizado. Falamos isso porque as 

imagens que temos da montanha-russa e do jogo de sacolejar a personagem nos reportam a 

uma ideia de falta de reflexão e voluntariedade sobre seus atos. A personagem, nessa 

representação do sujeito moderno, é alguém sem consciência do que faz e dos rumos que 

toma. Ela é uma boneca de saia levantada, vestida como uma bailarina. Porém, não consegue 

acompanhar o ritmo da dança: 

 
Quantos minutos? os minutos de um grito prolongado de trem na curva, e a 

alegria de um novo mergulho no ar, insultando-a como um pontapé, ela 

dançando descompassada ao vento, dançando apressada, quisesse ou não o 

corpo sacudia-se como o de quem ri, aquela sensação de morte às 

gargalhadas, morte sem aviso de quem não rasgou os papéis da gaveta, não a 

morte dos outros, a sua, sempre a sua. Ela poderia ter aproveitado o grito dos 

outros para dar seu urro de lamento, ela se esqueceu, ela só teve espanto 

(LISPECTOR, 2009, p. 129). 

 

 Percebe-se nesta cena a duplicidade existencial. A mulher mergulha no ar, isto é, ela 

pode sentir a vida de longe. Do outro lado, ela participa da grande dança moderna que a joga 

para um lado e para o outro, que a faz ser outra e não ela mesma. Isso é o sinônimo da sua 

morte. Na montanha-russa, a construção da imagem da protagonista do conto é de um boneco 

de pano. Ela dança descompassada diante do vento, diante da vida. Não viver é sempre algo 

espantoso. É espantosa também a sensação de ser boneco de pano. A personagem tem a 

sensação de morte. Mas esta sensação ainda não é o mal-estar que ela viera buscar no Jardim 

Zoológico. A morte, referida na cena, é a morte do eu, proveniente de aspectos 

representacionais vividos pelo homem no palco contemporâneo. O automatismo, a indústria 

cultural, a busca pela aceitação e por um nome, elementos peças do teatralismo moderno, são 

responsáveis pela morte interior e, consequentemente, por um estado de inquietação e 

angústia que perpassa a condição do homem dos nossos dias – representado no conto pela 

protagonista, uma senhora sem nome. 

 Passado o espanto e o passeio metafórico da figura feminina, o conto retorna o ritmo 

de caminhada, mas agora num silêncio profundo: ―E agora este silêncio também súbito. 

Estava de volta a terra, a maquinaria de novo inteiramente parada‖ (LISPECTOR, 2009, p. 
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129). O silêncio da mulher é um silêncio que é o da introspecção necessária a descoberta. É 

um silêncio que é também histórico, o silêncio de todas as mulheres em relação a sua própria 

condição social. Ele representa também o prólogo de uma nova caminhada e coloca em vigor 

o sentido de tempo anterior à revelação, pois a mulher, deixando a montanha-russa, é outra, 

capaz de enxergar as coisas sob outro ponto de vista. Assim sendo, ela poderá, ao longo dos 

últimos passos da sua caminhada, enxergar a possibilidade de completude e despertar para seu 

―lugar‖ na história e na sociedade.  

A mulher do conto passou por várias experiências com Outros, mas nenhum desses 

revelou-lhe algo. A experiência na montanha-russa emoldura, de certo modo, uma imagem de 

distanciamento da personagem com relação ao jardim, mesmo que isto aconteça por pouco 

tempo. Na maioria das narrativas curtas de Clarice Lispector, as personagens, tanto aquelas 

que procuram inconscientemente, quanto as que buscam conscientemente pelo seu eu, só 

conseguem enxergar a realidade quando saem do espaço privado para o espaço público. A 

mulher de ―O búfalo‖ está em um ambiente público, mas este ambiente não possibilita o 

acesso à verdade. Como vimos, as jaulas aprisionam a protagonista do conto. Este aspecto 

caracteriza esse lugar como sendo uma metáfora do espaço privado. A montanha-russa é o 

lugar que permite a personagem ter uma visão panorâmica da terra em que se encontra. Isso é 

sugerido pelas palavras do narrador ao mencionar que a mulher conseguia ver os trilhos 

debaixo dos seus pés. A experiência da montanha-russa propicia ainda um olhar para o alto, o 

olhar, conforme Platão (2009), necessário para o acesso ao conhecimento. Esta experiência 

funciona assim, como prelúdio da epifania que sucederá à narrativa, sendo que esta 

característica é conferida, nos contos de Clarice Lispector, pelo encontro das personagens 

com o duplo.  

A personagem, como bem descreve o narrador, está de volta a terra – o Jardim 

Zoológico. De ―pés no chão‖, como lembra o dito popular, ela é mais consciente de sua 

condição de vida e de sua história enquanto sujeito mulher. O tempo que metaforicamente 

passou em outro mundo, a conduzirá a novas sensações. Agora, as lentes cinematográficas 

usadas pelo narrador para compor a história, começam de novo a captar os instantes. Dentre 

esses, o foco está primeiramente voltado para uma pequena lembrança da mulher de ―O 

búfalo‖. Esta lembrança vem à tona porque o sentimento de vazio e de deslocamento interior 

o qual a personagem sentia, acontecera também em outro momento:  

 
Contrita como no dia em que no meio de todo o mundo tudo o que tinha na 

bolsa caíra no chão e tudo o que tivera valor enquanto secreto na bolsa, ao 
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ser exposto na poeira da rua, revelara a mesquinharia de uma vida íntima de 

preocupações: pó de arroz, recibo, caneta-tinteiro, ela recolhendo do meio-

fio os andaimes de sua vida (LISPECTOR, 2009, p. 130). 

 

A personagem, depois da experiência na montanha-russa, encontra-se num estado 

psicológico pesaroso. O narrador, ao fazer uma comparação desse momento vivido pela 

mulher com outro momento do passado, possibilita ao leitor enxergar, através da análise de 

alguns símbolos contidos na cena citada anteriormente, aspectos relacionados à identidade da 

protagonista. Os segredos da personagem estavam guardados em uma bolsa. Ao cair alguns de 

seus objetos esses segredos são revelados, expressando assim o desnudamento da figura 

feminina. Os pertences da mulher – o pó de arroz, um recibo e uma caneta-tinteiro – caem da 

bolsa e são expostos na poeira da rua. Apenas estes três elementos já nos são úteis para traçar 

o perfil identitário da personagem. Ela, como a maioria das personagens das narrativas curtas 

de Clarice Lispector, pertence à classe média alta. A presença da maquiagem sugere a ideia do 

uso de máscaras e do culto ao eu. Nesse tipo de comportamento, se escondem duas coisas 

importantes sobre a mulher: sua sombra – cujo termo é bem explicado por Jung (2008) que 

defende ser essa o lado grotesco do homem – e sua verdadeira identidade, uma identidade que 

se perdeu para revelar outra – construída pelo uso das máscaras.   

A personagem se levanta do banco estonteada. Isso acontece porque as imagens 

reveladas através da lembrança mostram-na a face de uma vida de nulidade. O narrador 

focaliza agora as sensações psicológicas da protagonista do conto. Afirma ele o seguinte: 

―Mas o céu lhe rodeava no estômago vazio; a terra, que subia e descia a seus olhos, ficava por 

momentos distantes, a terra que é sempre difícil‖ (LISPECTOR, 2009, p. 130). Esta descrição 

expõe de modo direto, a imagem de dualidade presente no conto desde a abertura da narrativa. 

A mulher não pode encontrar o céu, isto é, resolver os problemas sobre a sua identidade. A 

terra, símbolo de fertilidade também está distante da personagem. Mas distante em que 

sentido se, como vimos, ela desce da montanha-russa, para encontrar de novo o Jardim 

Zoológico? A terra que a personagem procura não é a terra a qual ela pisa, mas uma terra 

nova como a de Ítaca, para Ulisses, Canaã, para os Hebreus, e Jerusalém celeste para os 

cristãos. Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009), a terra simboliza fertilidade e morte, mas 

não a morte como a de Narciso clássico que morre para uma vida a fim de renascer em outra. 

A mulher, sentindo-se atropelada pelo flash de sua lembrança, deseja a morte para enfim 

poder renascer. Mas, para ela, o céu parece estar distante e a terra parece se afastar sempre e 

sempre. Por isso o desespero:  
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Por um momento a mulher quis, num cansaço de choro mudo, estender a 

mão para a terra difícil: sua mão se estendeu como a mão de um aleijado 

pedindo. Mas como se tivesse engolido o vácuo, o coração surpreendido 

(LISPECTOR, 2009, p. 130). 

 

A figura feminina do conto é alguém que não consegue morrer. Da vida e do parque 

de diversões no meio do Jardim Zoológico, ou sem bem o quiser, da violência, como afirma o 

narrador, ela só vira ―isto‖ – uma condição distante do céu e da terra prometida. O isto, o qual 

o narrador se refere, significa que a sua doença – condição de esfacelamento – é, como a de 

um aleijado, sem cura.  Mas a personagem, parafraseando Pontieri (2001), precisa enxergar o 

verso e o reverso de sua personalidade. Sua caminhada não para em decorrência das 

turbulentas voltas na montanha-russa. Com os pés no chão, a personagem pode retornar à sua 

jornada introspectiva. 

 

4. De volta à caminhada 

 

 Depois da experiência da personagem na montanha-russa, ela volta à caminhada. O 

ritmo é de novo lento, de passo em passo e de olhar a olhares em busca de encontrar seu 

outro. A mulher contempla novamente os bichos no Jardim Zoológico. Dessa vez ela se 

depara com um quati. Encostando a testa nas grades da jaula deste animal, a imagem 

focalizada pelo narrador é de inversão. O quati, parecendo estar livre, olha com olhar 

indagador para a personagem, sendo que essa parece estar de novo enjaulada. É o que 

podemos na seguinte passagem do conto: 

 
De dentro da jaula o quati olhou-a. Ela o olhou. Nenhuma palavra trocada. 

[...] O quati curioso lhe fazendo uma pergunta como uma criança pergunta. E 

ela desviando os olhos, escondendo dele a sua missão mortal. A testa estava 

encostada às grades que por um instante lhe pareceu que ela estava enjaulada 

e que um quati livre a examinava (LISPECTOR, 2009, p. 130). 

 

Através desta cena do conto, bem como de outras que já citamos, percebemos que para 

todo o lugar que a mulher de ―O búfalo‖ vai, ao invés de encontrar uma resposta, ela encontra 

um questionamento. Os olhares dos bichos são, na maioria das vezes, indagadores. Eles 

querem saber na verdade quem é aquela mulher sem nome. O mesmo deseja a protagonista do 

conto. Mas, sua missão, o encontro com o duplo e, portanto, com a verdade, parece não 

acontecer. Perguntas acompanham as passadas da personagem. Respostas que a levariam a 

um caminho de saída do labirinto feito por jaulas não são encontradas, e a protagonista não 
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mergulha propriamente no eu, e sim em outras trilhas cheias de jaulas. Afirma o narrador que 

―a jaula era sempre do lado onde ela estava: deu um gemido que pareceu vir da sola dos pés. 

Depois outro gemido‖ (LISPECTOR, 2009, p. 130). Nessa cena percebemos a dura e difícil 

caminhada da protagonista de ―O búfalo‖ por sua outra metade. Seus pés, como sugere o 

discurso narrativo, parecem estar machucados e isto é o resultado de longas caminhadas. A 

personagem, diferentemente do Narciso clássico do poema de Ovídio, está sempre andando de 

um lado para outro. Na versão ovidiana do mito de Narciso, o jovem encontra-se numa 

posição confortável, deitado à beira da água. Esta posição lhe confere a proximidade do 

alcance ao eu. Tanto é assim que ele dá o grande mergulho ao interior de si-mesmo e alcança, 

segundo o que postula Cavalcanti (1992), o eu verdadeiro, vencendo com os temores da 

sombra e com as fantasias da persona. Mas a personagem de Clarice Lispector, na qualidade 

de Narciso moderno configura-se como alguém que está muito longe de realizar o feito 

heroico do Narciso clássico. É possível dizer, a partir do longo trajeto percorrido pela mulher, 

que ela está numa posição que metaforicamente maltrata os pés, fazendo-os gritar porque 

estão cansados de percorrer estradas cheias de poeiras e de jaulas.  

A personagem continua andando. Sua busca é por um estado de completude, distante 

das inquietações existenciais. Esta ideia é sugerida através da metáfora utilizada para indicar 

sua origem: ―Então, nascida do ventre, de novo subiu, implorante, em onda vagarosa‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 131). Nessa cena, o narrador faz questão de destacar que a 

personagem é nascida do ventre. Este aspecto está associado à imagem de proteção e de 

ternura do útero. Para entendermos o significado desse símbolo dentro do conto, nos 

reportamos às discussões de Freud (1997) e de Lacan (1998).  Freud (1997d) postula que o 

útero é um lugar de totalidade e de proteção. Lacan (1998), em seu famoso ensaio sobre o 

estágio do espelho, defende que quando a criança contempla sua imagem no espelho se 

reconhece separada do mundo. Essa fase é marcada pela quebra da totalidade. Ela dá início a 

uma grande transformação na personalidade do sujeito, instaurando uma falta e a indagação 

sobre sua existência. Para Freud (1997d, s/p), voltar ao útero é ―uma fantasia plena de desejos 

de fugir do mundo. Pode traduzir-se assim: ‗A vida torna-me tão infeliz! Tenho que voltar 

para dentro do útero!‘‖. A caminhada da personagem é emblemática, pois é um retorno para o 

útero – um lugar de totalidade. Ela busca o ódio. Em outras palavras, a protagonista de ―O 

búfalo‖ está lutando contra essa inquietação de não ter um nome, e, consequentemente, não 

ter uma identidade. Encontrar aquilo que lhe falta é retornar ao estado primordial do qual não 

havia dúvidas ou vazio.  
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O discurso narrativo mostra a inquietação da personagem diante de um mundo em que 

só existe uma parte de si. Essa inquietude vem de tantos questionamentos sobre a existência e 

ainda da perturbação de ter de carregar nas costas a cruz pesada da falta de autoconhecimento. 

Um mundo em que, mesmo na primavera, tudo parecia doloroso: 

 
O mundo de primavera, o mundo das bestas que na primavera se 

cristalizavam em patas que arranham mas não dói... oh não mais esse 

mundo! não mais esse perfume, não esse arfar cansado, não mais esse perdão 

em tudo o que um dia vai morrer como se fora para dar-se (LISPECTOR, 

2009, p. 131). 

 

A mulher ainda não encontrou um espelho que pudesse lhe revelar a verdade sobre ela 

mesma e sobre o mundo. Sendo assim, seu estado é de vazio e de impessoalidade, ideia essa 

sugerida também pela omissão do nome da personagem ao longo de toda a história narrada. 

Mas onde estaria o ódio? Esse ódio o qual a personagem tanto procura é o sentido da 

existência. O Narciso moderno, por amar demais ideais de realidade e não a verdade, constrói 

novos valores vinculados, sobretudo, ao mundo capitalista. Mas, o grande mal que assola 

principalmente a modernidade e as identidades contemporâneas, é o de que o homem perdeu-

se no seu caminho, aprisionou o próprio eu e agora sente falta de si-mesmo. O narrador, ao 

descrever o estado psicológico da personagem, insere uma série de questionamentos. Ele 

indaga, por exemplo,  

 
Mas onde, onde encontrar um animal que lhe ensinasse a ter o seu próprio 

ódio? o ódio que lhe pertencia por direito mas que em dor ela não alcançava? 

onde aprender a odiar para não morrer de amor? E com quem? 

(LISPECTOR, 2009, p. 131). 

 

A vida, a própria existência parece girar em torno de um mas, ou seja, o homem 

constrói a sua história sob dualidades, sejam estas relacionadas às estações do ano ou aos 

sentimentos. O fato é que para onde quer que ele vá, terá que fazer uma escolha entre 

identidades, uma vez que vive de máscaras. Mas então como podemos observar essa 

discussão no conto? Ora, a personagem vai ao Jardim Zoológico em busca de uma parte de si-

mesma. Esta parte ela deixara escapar quando usava pó de arroz, caneta-tinteiro e guardava os 

recibos de contas. Estes elementos, construtores de uma identidade, não estabelecem uma 

veracidade com a vida e a personalidade da personagem, pois se tudo isso não passasse de 

fingimento ela não sofreria de uma dor causada por uma anomalia sem cura, como a de um 
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aleijado. E a dor é não ter um nome, não ter uma identidade jurídica. É também não colocar-

se enquanto sujeito. 

O conto indaga sempre, seja através do olhar de um animal ou das descrições feitas 

pelo narrador. A questão principal é onde encontrar o si-mesmo. As montanhas-russas não 

conseguiram levar a mulher totalmente à resposta sobre a questão envolta a sua identidade. A 

maioria dos bichos mostrou-lhe possibilidades acerca de qual caminho a personagem devesse 

seguir, mas até agora nenhum deles serviu realmente de espelho para a protagonista do conto. 

Então onde encontrar as respostas ou a grande resposta? Esta não é encontrada em ninguém, 

mas dentro de si-mesmo, como bem nos mostra a história mítica do jovem Narciso: 

 
Ele quer a si próprio; o amante virou o amado, 

O perseguido, o perseguidor. Tenta várias vezes 

Beijar a imagem refletida na água, 

Afunda nela seus braços na tentativa de abraçar o rapaz que vê ali, 

E constata que o rapaz, ele mesmo, é esquivo, sempre. 

E sem saber o que vê, mas ardendo de desejo, 

Sente que a imagem zomba dele e o provoca. 

Porque tentar capturar uma imagem fugidia, 

Pobre jovem crédulo? O que você busca não está em nenhum lugar, 

E se você se virar, levará com você 

O garoto que ama. A visão é apenas uma sombra,  

Só um reflexo, sem qualquer conteúdo. 

Vem com você, fica com você, vai 

Com você, se é que você pode ir embora (OVIDIO, 2003, p. 63-64) 

  

Mas se a resposta está dentro da própria personagem qual o porquê da sua longa 

caminhada? Ela precisa olhar-se por completo para assim poder refletir sobre sua própria 

história. Para tanto, necessita de algo que possa servir de espelho para seu eu, pois segundo 

Eco (1989), este objeto mostra uma imagem verdadeira e aumenta a percepção dos nossos 

olhos. Para este semioticista, o espelho funciona como prótese dos nossos olhos. Desse modo, 

convém afirmar que este objeto não constrói imagens. Pelo contrário, ele nos ajuda a enxergar 

o que estava lá e que não era perceptível. Nesse enxergar é que acontece o sentimento de 

estranhamento. Na teoria freudiana o sentimento de estranhamento está relacionado àquilo 

que é assustador pelo fato de ser desconhecido. Contudo, isso não significa que o estranho, tal 

como concebe Freud (1997b), se apresente como algo novo. Pelo contrário, o teórico defende 

que o sentimento de estranheza é causado pelo fato daquilo que não é familiar se tornar 

perceptível aos nossos olhos. Enxergamos assim aquilo que sempre esteve presente, mas que 

por um motivo ou outro, rejeitávamos contemplar. Freud (1997b) associa o estranho à 

manifestação do oculto. 
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Voltando à narrativa de ―O búfalo‖ e a relação da história da personagem com a 

simbologia do espelho, podemos afirmar que enquanto ela não consegue enxergar-se no 

espelho de si-mesma, estará sempre sendo, ao mesmo tempo em que uma assassina do eu, um 

mistério – a esfinge – a ser desvendado. A discussão desta ideia pode ser observada na 

seguinte passagem do conto: ―e como não era pessoa em quem prestassem atenção, encolheu-

se como uma velha assassina solitária, uma criança passou correndo sem vê-la‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 131).  

Essa descrição feita pelo narrador intensifica a ideia de solidão e da ausência do eu 

intrínsecas a condição da protagonista do conto. O ato de assassinato é praticado contra o 

outro. Não tendo este outro para ser vítima do seu mal, a mulher configura-se como um 

sujeito que não desenvolve relações de alteridade. Em outras palavras, ela é um sujeito nulo, 

ideia essa corroborada também pela cena em que os transeuntes passam sem notar a presença 

desse ser que viera ao Jardim para aprender a odiar. A mulher de ―O búfalo‖ é uma homicida 

do ponto de vista de ter um eu esfacelado. Mas agora ela busca o elo perdido – o verdadeiro 

eu. Isso pode ser verificado através da descrição do narrador com relação ao modo como a 

personagem se encontra. Ele afirma que ela ―Recomeçou a andar, agora apequenada, dura, os 

punhos de novo fortificados nos bolsos, a assassina incógnita, e tudo estava preso no seu 

peito‖ (LISPECTOR, 2009, p. 131). Ao fazer menção novamente ao ato de assassinado 

comungado agora com a expressão de incógnita, ou seja, de mistério, o discurso narrativo 

mostra que a condição de solidão da personagem e ainda da sua nulidade vem da ideia dela, 

enquanto sujeito feminino, não estar acostumada a sentir ou a praticar o mal, ter dificuldades 

em encontrar o seu outro. O contrário se dá com os demais animais. Assim, podemos dizer 

que a mulher é um ser diferente de todos os que a rodeia. O ódio que ela busca é a solução 

para os seus problemas, pois encontrando-o, a mulher enxerga-se pelo direito e também pelo 

avesso. 

Ainda em relação à cena citada no parágrafo anterior, é oportuno lembrar que a 

personagem não desiste de descobrir o ódio e, portanto, a si-mesma. Na cena, o narrador 

constrói uma imagem fálica da protagonista do conto. A mulher está dura e com os punhos 

fortificados. Isso mostra que mesmo se sentido solitária e excluída, a mulher de ―O búfalo‖ 

continua firme no seu propósito que é o de encontrar o seu outro. Retomando o que 

comentamos no primeiro capítulo deste trabalho acerca da história de Narciso, Cavalcanti 

(1992) postula que para ser considerado um herói, é preciso que o sujeito tenha uma ferida e 

busque a cura para tal ferida. O herói não pode nunca desistir, mesmo que o seu caminho seja 
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cheio de poeira ou de jaulas. A personagem age obedecendo ao comportamento de um herói. 

Ela sente a dor do vazio, a dor de uma caminhada sem fim, mas continua caçando por algo 

que a complete, continua tentando encontrar a cura para a sua ferida. Importante destacar que 

enquanto na versão clássica do mito de Narciso o jovem consegue vencer sua dor, na versão 

moderna do mito, o narcisista é alguém que apenas enxergará que a busca pela resposta sobre 

quem sou eu é vã, pois para qualquer lado que ele vá, sua resposta será sou alguém com 

identidades e não tenho um eu verdadeiro; carregarei para sempre a minha dor, pois esta é 

causada por uma ferida crônica. Esta ideia é sugerida no conto pelo aspecto da personagem 

conhecer somente um lado de si. Este lado é o sentimento de amor: ―No peito que só sabia 

resignar-se, que só sabia suportar, só sabia pedir perdão, só sabia perdoar, que só aprendera a 

ter a doçura da infelicidade, e só aprendera a amar, a amar, a amar‖ (LISPECTOR, 2009, p. 

131). Nesta passagem do conto aparecem alguns recursos linguísticos que intensificam a ideia 

de representação e reatualização do mito de Narciso. Palavras como ―perdoar‖, ―resignar‖ e 

―suportar‖, sugerem a ideia de exclusão da personagem, pois ela fora ensinada a suportar, a 

resignar-se, a pedir perdão, a viver solitária, enfim, a ser um sujeito sem vontade, sem nome e 

ainda com a dúvida se algum dia poderia encontrar sua outra metade: ―Imaginar que talvez 

nunca experimentasse o ódio de que sempre fora feito o seu perdão, fez seu coração gemer 

sem pudor‖ (LISPECTOR, 2009, p. 131). A dor da personagem do conto é uma dor 

historicamente construída, pois a figura feminina sempre foi ensinada a ser um ser passivo. A 

protagonista deseja quebrar com este paradigma, experimentando sensações e sentimentos que 

nunca estiveram ao seu alcance. A mulher deseja odiar, pois é a partir de um sentimento 

plenamente seu que ela poderá ter acesso a verdade. Sua jornada é assim uma jornada 

solitária, uma vez que o caminho percorrido é da escolha da personagem – caminho este que 

ninguém nunca a dissera que existia. O percurso da personagem é, portanto, em direção ao 

novo e é esse novo que a direcionará para o conhecimento de si-mesma. Afirma o narrador 

que a personagem  

 

Quase corria, os sapatos se desequilibravam, e davam-lhe uma fragilidade de 

corpo que de novo reduzia a fêmea de presa, os passos tomaram 

mecanicamente o desespero implorante dos delicados, ela que não passava 

de uma delicada (LISPECTOR, 2009, p. 131-132). 

 

O desequilíbrio da personagem, tal como podemos ver na cena citada acima, pode ser 

interpretado como o desequilíbrio do Narciso moderno que tem um eu esfacelado em 

decorrência do uso de máscaras; em decorrência da troca constante e também veloz de eus.  
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Tirar esta peça do vestuário significaria desnudar-se. Andar descalça é abandonar a 

persona, fato que no mundo moderno é difícil de ser aceito, pois o homem rejeita sua imagem 

negada. Assim sendo, a personagem sofre de uma dor narcisista, mas ao mesmo tempo não 

consegue entender porque ainda não se desprendeu dos sapatos, isto é, das máscaras. Daí a 

sua inquietação e vazio, pois ela precisa de alimento para o eu, na tentativa de enxergar-se por 

completo. 

 

5. Face a face com o espelho óptico 

 

 Em um artigo intitulado Janela da alma, espelho do mundo, Chauí (1988) mostra que 

a visão não depende das coisas contempladas e sim daquele que as contempla. Ela defende 

que ―é possível ver o visível, que o visível está povoado de invisíveis a ver e que, vidente, é 

aquele que enxerga no visível sinais invisíveis aos nossos olhos profanos‖ (CHAUÍ, 1988, p. 

32). Dentro desta perspectiva, é oportuno afirmar que, na narrativa de ―O búfalo‖, percebemos 

que a personagem, até então, só consegue ver o visível. Mas este visível que representa a 

ilusão – o mundo encoberto pelas sombras – carrega, ainda segundo Chauí (1988), a promessa 

da verdade. No conto, esta verdade está relacionada ao mistério da identidade. Para resolver 

tal mistério não é preciso mudar os objetos de lugares, mas mudar a forma de olhá-los. Se 

fecharmos nossos olhos escolhemos não enxergar as coisas a nossa volta. Mas se optarmos 

por abri-los, escolhemos enxergá-las.  

 A mulher de ―O búfalo‖ experimenta um conforto passageiro quando fecha os olhos 

para fugir da sua dor que é o reconhecimento de um caminho longo e pedregoso a ser 

percorrido. Na sequência, a personagem abre os olhos. Este gesto mostra seu desejo de sair da 

ilusão para enxergar a verdade. Mas, assim como o prisioneiro da caverna de Platão quando 

contempla pela primeira vez as imagens iluminadas pela luz do sol, a mulher do conto não 

está acostumada com a luz. Luz que ofusca sua visão: ―Abriu os olhos devagar. Os olhos 

vindos de sua própria escuridão nada viram na desmaiada luz da tarde‖ (LISPECTOR, 2009, 

p. 132). Somente depois de certo tempo é que as coisas se tornam perceptíveis, e a 

personagem, também como o prisioneiro do mito da caverna, poderá ver a verdade. 

Enxergando o invisível no visível, ela nunca mais será a mesma.  

 Em seu artigo sobre os espelhos, Eco (1989) mostra que, ao contrário do que o senso 

comum pensa, o espelho não engana e não inverte as imagens; este objeto mostra a direita e a 

esquerda onde elas estão. Para este estudioso, o espelho aumenta nossa percepção visual, 



100 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

fazendo-nos enxergar aquilo que existe, mas que não era perceptível aos nossos olhos. 

Quando tratamos deste símbolo e, em particular ao que ele representa para a análise do texto 

literário, devemos conceber o espelho não apenas como um objeto de metal, mas, inclusive, 

como tudo àquilo que possa refletir uma imagem tal como ela existe de fato. Nas narrativas de 

Clarice Lispector, por exemplo, o espelho vem representado através de símbolos diversos, 

como um mendigo, um animal, um buquê de rosas ou, simplesmente, o nada.  

 A personagem, antes envolvida na mais completa cegueira narcísica, começa a se 

acostumar com a luz. Afirma o narrador que ela 

 
Aos poucos recomeçou a enxergar, aos poucos as formas foram se 

solidificando, ela cansada, esmagada pela doçura de um cansaço. Sua cabeça 

ergueu-se em indagação para árvores de brotos nascendo, os olhos viram as 

pequenas nuvens brancas. Sem esperança, ouvia a leveza de um riacho. 

Abaixou de novo a cabeça e ficou olhando o búfalo ao longe. Dentro de um 

casaco marrom, respirando sem interesse, ninguém interessado nela, ela não 

interessada em ninguém (LISPECTOR, 2009, p. 132). 

 

 Depois de abrir os olhos, a mulher encontra com o búfalo. Este animal a permitirá 

realizar o exercício de espelhamento e, empregando as discussões de Eco (1989) no que diz 

respeito à personagem contracenando com este bicho, afirmamos que o reflexo revelará à 

mulher o encontro da verdade acerca da sua existência, uma verdade, nos termos freudianos, 

sempre existente, mas incomum.  

 O ritmo do conto não é mais de passo a passo ou mesmo de uma dança rápida 

descompassada – como a da montanha russa. O ritmo é de um passeio que mais parece uma 

dança poética. O ambiente, conforme descreve o narrador, é marcado pela presença de paz e 

pela brisa: ―Certa paz enfim. A brisa mexendo nos cabelos da testa como nos de pessoa 

recém-morta, de testa ainda suada‖ (LISPECTOR, 2009, p. 132). As lentes do narrador 

captam e paralisam um instante em que apenas a natureza parece ter vida. A personagem está 

paralisada como uma morta. Esta morte é simbólica. Ela representa o ritual de passagem o 

qual a personagem está começando a experimentar. A mulher, antes desiludida, traída, 

resignada e solitária, morre para nascer uma nova mulher, agora capaz de acessar a verdade, 

preparada para o autoconhecimento e, por conseguinte, para o discernimento entre o eu e o 

outro. O búfalo, animal contemplado, está também imóvel: ―O búfalo negro estava imóvel no 

fundo do terreno‖ (LISPECTOR, 2009, p. 132). Só depois deste primeiro encontro marcado 

pela paralisia de ambos é que o bicho começa a se movimentar. O animal passeia concentrado 

e a descrição feita pelo narrador acerca deste bicho constrói uma imagem em que o mesmo 
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parece não ter corpo, mas apenas cabeça, uma cabeça, conforme indica o discurso narrativo, 

decepada.  

 Esta descrição feita pelo narrador emoldura uma imagem de assassinato do búfalo. O 

animal, com a cabeça enorme parecendo decepada, lembra os sacrifícios dos atos religiosos. 

Sendo assim, dizemos que ele tem o papel de estabelecer, para a personagem do conto, um elo 

entre as coisas terrenas e as coisas celestiais, isto é, à verdade sobre sua identidade. Dentre 

todos os animais, ele é o enviado para servir de espelho a protagonista do conto. A mulher, 

afirma o narrador, ―talvez fosse embora mas o silêncio era bom no cair da tarde‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 133). Este aspecto retoma a ideia da qual discutimos anteriormente 

sobre o silêncio funcionar como momento anterior ao de revelação. Por isso a personagem 

prefere estar ali – no Jardim Zoológico –, ao invés de ir embora, pois o silêncio denota a 

possibilidade dela encontrar o que viera buscar – a outra metade de si.  

 Voltando ao búfalo, é interessante ressaltar que a descrição do narrador constrói, para 

leitor, uma imagem em que tudo o que parece existir nesse animal são somente sua cabeça 

negra e seus chifres brancos. Estas duas cores, o preto e o branco, são opostas e exprimem 

metaforicamente a dualidade presente no conto desde a abertura da narrativa. Merece 

destaque ainda o simbolismo dos chifres. Eles representam força e poder que, juntos, buscam 

encontrar harmonia. Na narrativa, isso equivale ao alcance do si-mesmo. 

No conto, a personagem conhece apenas o amor. A busca pelo ódio é sinônimo para o 

desejo de alcance por equilíbrio entre forças antagônicas. Daí explica-se a forma como a 

mulher se veste. Ela usa saia e casaco marrom, coloca repetidamente as mãos nos bolsos do 

casaco, numa atitude masculinizada. Em termos mais específicos, podemos dizer que tanto no 

modo de busca de ódio como complementação do amor, quanto no modo de se vestir, a 

mulher deseja alcançar o equilíbrio entre seu mundo interior e exterior. Ela busca encontrar o 

si-mesmo, busca o autoconhecimento.  

Diante do búfalo, a mulher está em presença do seu oposto, sendo este, como já 

afirmaria Bravo (1998), o seu complemento. Anteriormente ao encontro da personagem com 

este animal, os demais bichos não a olhavam – isto é, não a permitiam o acesso ao 

conhecimento pelo modo de ver as coisas, tal como propõe Chauí (1988) –, ou se a olhavam 

não tinham muito interesse por ela. Com o búfalo acontece o contrário. O animal passeia e 

olha a mulher como se estivesse examinando-a. Há assim uma troca de olhares que auscultam 

sobre quem é o outro que está diante de mim:  

 



102 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

De longe, no seu calmo passeio, o búfalo negro olho-a um instante. No 

instante seguinte, a mulher de novo viu apenas o duro músculo do corpo. 

Talvez não a tivesse olhado. Não podia saber, porque das trevas da cabeça 

ela só distinguia os contornos. Mas de novo ele pareceu tê-la visto ou sentido 

(LISPECTOR, 2009, p. 133). 

 

A mulher está diante do seu outro – um animal que pela simbologia representa o 

mundo masculino. Conhecer a si-mesmo requer que ela possa olhar-se no espelho. Em outras 

palavras, ela precisa enxergar aquilo que o outro enxerga de si. Nesse caso, o búfalo, por 

examiná-la minuciosamente, é o animal mais adequado para desenvolver a melhor 

experiência de alteridade com a protagonista do conto. A mulher arruma-se, mantêm-se 

imóvel e espera. Mas o que ela espera? Ela aguarda o momento em que seu outro a tenha 

olhado por completo, de forma a refletir sua imagem por inteiro.   

O olhar, tema recorrente no conto ao qual estamos analisando, está relacionado ao 

mistério da existência, sendo este fator formador da célebre pergunta sobre quem sou eu. Ao 

olhar a personagem, o búfalo revela o vazio de identidade do qual a protagonista sofre. Isto 

pode ser visto através da forma que o narrador descreve as batidas do coração da personagem: 

―Seu coração não bateu no peito, o coração batia oco entre o estômago e os intestinos‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 133).  

Interessante destacar o modo como o bicho se comporta diante da personagem. Afirma 

o narrador que ―O búfalo deu outra volta lenta. A poeira. A mulher apertou os dentes, o rosto 

todo doeu‖ (LISPECTOR, 2009, p. 133). Nessa cena, o animal parece estar preparando a terra 

para semeá-la. Na verdade, ele semeia, para a mulher do conto, a verdade sobre sua existência 

e, ao passo que o animal faz isto, trata de matar com a ilusão vivida pela personagem, 

contrapondo assim a ideia entre vida – o ato de semear – e morte. Este contraponto entre esses 

opostos aparece nitidamente expresso através da metáfora da coisa branca dentro da 

personagem e do zunido da morte nos seus ouvidos: ―Uma coisa branca espalhara-se dentro 

dela, branca como papel, fraca como papel, intensa como uma brancura. A morte zumbia nos 

seus ouvidos‖ (LISPECTOR, 2009, p. 133). O branco representa pureza e sagracidade. No 

conto esta cor representa um ritual de passagem e, portanto, de revelação. 

 O búfalo dá voltas e mais voltas e a cada passo que segue seu percurso circular, ele 

revela algo sobre e para a personagem do conto. Pouco a pouco a imagem deste animal parece 

tornar-se mais próxima da mulher e o animal parece crescer. O efeito utilizado pelo narrador 

constrói, para o leitor, uma imagem cinematográfica. O búfalo é focalizado de longe e o 

narrador vai aumentando o zoom da sua lente, de forma a aproximar cada vez mais a imagem 
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do bicho. À medida que isto ocorre o animal vai se tornando mais próximo da personagem. 

Mas isto em sentido metafórico existencial, pois fisicamente, ele ainda continua distante da 

personagem.  

Interessante notar que a aproximação fílmica do discurso narrativo está em conexão 

com as atitudes da personagem principal do conto. Isto é sugerido na seguinte passagem do 

conto: 

 
 E de onde olhou de novo o búfalo. 

 O búfalo agora maior. O búfalo negro. Ah, disse de repente com uma 

dor. O búfalo de costas para ela, imóvel. O rosto esbranquiçado da mulher 

não sabia como chamá-lo. Ah! disse provocando-o. Ah! disse ela. Seu rosto 

estava coberto de mortal brancura, o rosto subitamente emagrecido era de 

pureza e de veneração. Ah! instigou-o com os dentes apertados. Mas de 

costas para ela, o búfalo inteiramente imóvel. 

 Apanhou uma pedra no chão e jogou para dentro do cercado. A 

imobilidade do torso, mais negra ainda se aquietou: a pedra rolou inútil. 

 Ah! disse sacudindo as barras. Aquela coisa branca se espalhava 

dentro dela, viscosa como uma saliva. O búfalo de costas. 

 Ah, disse. Mas desta vez porque dentro dela escorria enfim um 

primeiro fio de sangue negro (LISPECTOR, 2009, p. 134). 

 

 Nesta passagem acontece também uma gradação de sentimentos e de sensações 

diversas. Esta gradação é sugerida pela repetição constante da interjeição ―ah‖ seguida do 

ponto de exclamação. A imagem apresentada ao leitor é a de que a personagem age como se 

estivesse em um quebra-cabeça ou até mesmo num jogo de xadrez. A cada jogada, ou seja, a 

cada ponto de vista da qual contempla o animal, ela vê coisas diferentes. Coisas que revelam 

algo não conhecido. Esta revelação é expressa pela presença da cor branca que envolve o 

búfalo. Dando voltas ou até mesmo imóvel, o búfalo não abre a boca, mas parece falar a 

mesma linguagem da mulher, uma linguagem que exprime o desejo de saber quem sou eu e 

quem é o meu outro.  

 É justamente a presença da cor branca que produz, na personagem, a sensação de ter, 

escorregando dentro de si, um fio de sangue negro. O sangue é o símbolo universal da vida. 

Mas será que no conto ele carrega esta mesma simbologia? Na narrativa de ―O búfalo‖ este 

líquido é descrito como sendo de cor negra. A menção próxima do preto com o branco levanta 

a hipótese da coexistência de contrários, perfazendo a vida da personagem. A alusão aos 

contrários pela simbologia da cor branca e da cor negra intensifica o caráter de dualidade que 

perpassa o ambiente do conto. A personagem ora sente um líquido branco se espalhando 

dentro de si, ora sente um líquido negro. De um lado temos o branco representando a pureza 

e, portanto, a revelação; do outro lado, temos a vida – representada pelo sangue – na sua mais 
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completa crueza. A ideia da coexistência de aspectos contrários em desequilíbrio está 

justaposta na forma como a vida é representada. Vida que é ao mesmo tempo uma não vida, 

pois a cor negra lembra tudo que é ruim e diabólico. O desequilíbrio de aspectos contrários 

vem denotado ainda pelo aspecto de luz e sombras. A protagonista do conto vivia nas sombras 

e agora passa a ver a verdade iluminada pela luz. Desse modo, seu drama não estará mais na 

dor da cegueira, e sim em como assimilar a grande transformação ou passagem do mundo de 

ilusão para o mundo do real. Não há escolhas sobre qual mundo habitar, pois, como vimos, a 

mulher, sendo a representação do Narciso moderno, não pode viver mais de ilusão, uma vez 

que viu a verdade; ela também não é capaz de restaurar o estado de totalidade, isto é, acabar 

com seu estado de fragmentação interior. Daí a ideia do desequilíbrio. É o real lutando contra 

a ilusão. A personagem sente dor porque, mesmo podendo enxergar o mundo a sua volta, 

continua ocupando uma posição de entremeio. Esta ideia é sugerida na seguinte passagem do 

conto:  

 
O primeiro instante foi de dor. Como se para que escorresse este sangue se 

tivesse contraído o mundo. Ficou parada, ouvindo pingar como numa grota 

aquele primeiro óleo amargo, a fêmea desprezada. Sua força ainda estava 

presa entre as barras, mas uma coisa incompreensível e quente, enfim 

incompreensível, acontecia, uma coisa como uma alegria sentida na boca. 

Então o búfalo voltou-se para ela (LISPECTOR , 2009, p. 134). 
 

 Nesta cena a mulher reconhece a existência do mundo real. Este mundo lhe é revelado 

através de gotas. Mas, ela ainda está presa entre as barras de ferro, pois tudo que é verdadeiro 

é oprimido.  

 Retomando nossas discussões sobre o Narciso moderno e também sobre a dualidade 

entre visão e cegueira, podemos dizer que esta condição de dor e de aprisionamento da 

personagem, reforça as características atribuídas ao herói moderno, um herói incapaz de 

conviver com a verdade, pois segundo Adorno e Horkheimer (1985), para que o sujeito possa 

se conservar – entendendo o termo no sentido narcisista cuja ideia se refere a possibilidade de 

ser adorado, pois isso é sinônimo de sobrevivência egóica –, é preciso que ele se perca.  

O teatro de ilusões é desprovido de dor, mas uma vez revelado aos olhos a verdade 

sobre o mundo, eles estarão sempre a doer se voltarem para o mundo de sombras. O drama da 

personagem do conto é o drama do Narciso moderno: alguém incapaz de vencer o 

esfacelamento, tendo um sofrimento duplo: a) ser rejeitado pelos companheiros da caverna 

que no mundo moderno representam a grande massa narcisista, e; b) se não quiser ser 

apunhalado pelos companheiros, esconder ou até mesmo fingir não ter o conhecimento.    
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Esta interseção de sentimentos ambivalentes, expressa através do jogo de luz e 

sombras, elide a consciência de si-mesmo para um ponto em que a racionalidade briga com a 

ilusão. Nesse caso, a grande questão seria não mais a de quem sou eu e sim a de que se valeria 

a pena o sacrifício da morte para encontrar o si-mesmo, sendo que para isto, todos os prazeres 

narcisistas teriam que ser abandonados. Talvez o mistério da existência encontre empecilhos 

bem maiores do que a humanidade esperava. Em uma passagem do conto ―As águas do mar‖ 

de Onde estivestes de noite (1974), o narrador mostra que encontrar o si-mesmo é perigoso. 

Isto porque, segundo Sá (1979), a verdade revelada pode significar a morte do ser, pois 

geralmente as personagens criadas por Clarice Lispector descobrem que nunca poderão sair 

da prisão de identidade. 

Nesse sentido, um questionamento é pertinente com relação à personagem do conto. 

Como conviver com a elasticidade de sentimentos ou mesmo de identidades? A mulher só 

conhecia o amor, mas ao passo que é rejeitada por um homem percebe que não existe somente 

este sentimento de totalidade. Em outros termos, a protagonista é alguém com o eu 

esfacelado, buscando um equilíbrio entre as forças antagônicas. Estas forças antagônicas 

podem ser interpretadas como a sombra e a persona respectivamente. 

À distância, o búfalo encara a mulher e esta já não consegue encontrar a racionalidade 

ou mesmo a fantasia no amor ou no ódio. Sua maldição está traçada precisamente na 

impossibilidade de adquirir equilíbrio entre estes sentimentos: ―Eu te amo, disse ela então 

com ódio para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse 

implorando amor ao búfalo‖ (LISPECTOR, 2009, p. 134). 

Segundo a filosofia platônica, o amor possui uma natureza dual. O encontro das partes 

separadas conduz a reintegração da unidade primordial. O amor pode simbolizar a busca de 

valores e de virtudes. Mas, o amor da mulher é fugaz e narcisista, uma vez que a personagem 

ama a ideia de ser amada pelo seu outro – o homem que a rejeitou. Ela diz ao búfalo que o 

odeia, mas, sendo este animal o seu reflexo, percebemos que seu ódio é pela própria imagem. 

Em contrapartida, o amor platônico – dirigido ao homem – representa o amor por um eu ideal. 

Todavia, para alcançar o estado de individuação, tal como vimos como Jung (2008) 

representar o diálogo entre os fatores do mundo interior com os do mundo exterior, é preciso 

que a personagem se desprenda, tanto dos temores do inconsciente – no caso, o búfalo – 

quanto dos temores conscientes – a imagem ideal.  

 Depois de a mulher ter provocado bastante o búfalo – através dos olhares inquietantes 

e de uma pedra jogada dentro do espaço do animal –, ele se aproxima dela:  
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Ele se aproximava, a poeira erguia-se. A mulher esperou de braços pendidos 

ao longo do casaco. Devagar ele se aproximava. Ela não recuou um só passo. 

Até que ele chegou às grades e ali parou. Lá estavam o búfalo e a mulher, 

frente a frente. Ela não olhou a cara, nem a boca, nem os cornos. Olhou seus 

olhos (LISPECTOR, 2009, p. 135). 

 

Neste momento tudo que importa são os olhos deste animal, pois, como já 

comentamos, o olhar é como espelho que permite à personagem se ver pelos olhos do outro. 

A mulher mergulha nos olhos do animal, mas não pode fugir e continua, como nos mostra a 

voz do narrador, ―presa ao mútuo assassinato‖ (LISPECTOR, 2009, p. 135). O mútuo pode 

indicar o contraponto entre o mundo visto pela personagem e a história anterior a da 

primavera. A personagem veio ao Jardim Zoológico para tentar encontrar a solução do 

mistério da sua existência, mas tudo que ela consegue enxergar é que jamais conseguirá 

encontrar o ponto chave capaz de colocar em equilíbrio os sentimentos ambivalentes. Em 

outras palavras, podemos dizer que a essência da autenticidade inerente aos bichos no Jardim 

Zoológico revela a dor crônica da personagem de nunca poder ter uma existência autêntica. 

Dito de outro modo, a personagem pôde enxergar, mas o conhecimento dado pela visão não 

pode resolver o problema do seu esfacelamento e sua dor será, desde então, maior ainda. Esta 

ideia é sugerida no desfecho da narrativa: 

 
Presa como se sua não se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela 

mesma cravara. Presa, enquanto escorregava enfeitiçada ao longo das 

grades. Em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio a mulher 

viu o céu inteiro e um búfalo (LISPECTOR, 2009, p. 135). 

 

O olhar do búfalo é um olhar basilisco
8
. Ele revela e vela. O desfecho desta história é 

o de que a mulher continuou sem nome e com o amor e o ódio travando uma luta constante 

dentro de si. E tudo isto aconteceu porque ela manteve os olhos abertos.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 O basilisco é um réptil que segundo lendas antigas mata só com um olhar. 
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IV 

SOBRE MÁSCARAS E ESPELHOS: A EXPRESSÃO 

METAFÓRICA DA BUSCA DE SI NO CONTO “A 

PROCURA DE UMA DIGNIDADE” 

 

Depus a máscara e vi-me ao espelho. —  

Era a criança de há quantos anos.  

Não tinha mudado nada...  

É essa a vantagem de saber tirar a máscara.  

É-se sempre a criança,  

O passado que foi  

A criança.  

Depus a máscara e tornei a pô-la.  

Assim é melhor,  

Assim sou a máscara.  

E volto à personalidade como a um terminus de linha. 

(Àlvaro de Campos) 

 

 

1. Sobre a narrativa de “A procura de uma dignidade” 

 

 Primeiro conto do livro Onde Estivestes de Noite (1974), a narrativa de ―A procura de 

uma dignidade‖ relata o trajeto que a Sra. Jorge B. Xavier, de quase 70 anos, percorre, em 

busca do local em que ela participaria de uma conferência. Perdida, a personagem erra o lugar 

do evento indo em direção ao estádio do Maracanã. Ela anda pelos corredores, se perde 

também no Maracanã e só depois de muito tempo percebe que cometera um grande engano: o 

evento que ela procurava não aconteceria naquele lugar. Desnorteada, a senhora volta para 

casa, troca meias palavras com a empregada e decide ir à rua novamente, quando, do mesmo 

modo de antes, perde-se nos ―labirintos‖ da cidade do Rio de Janeiro. No segundo percurso, já 

em direção a sua casa, a personagem demonstra certo estranhamento, porém, é ao chegar em 
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casa que experimenta da própria ausência e subtração de si-mesma, o que a leva para um 

momento de perturbação interior em que, por não aceitar sua condição, abandona a própria 

―existência‖.  

 Narrada em terceira pessoa, a história de ―A procura de uma dignidade‖ é construída 

num enredo em que são predominantes elementos do meio urbano como o estádio do 

Maracanã, os táxis, praças e ruas, etc. Nesse cenário, composto por elementos burgueses e 

capitalistas de uma sociedade de classe média que frequenta bairros ricos do Rio de Janeiro, 

como o Leblon, e ainda usam taxis e não ônibus para andar na cidade, as ações dos 

personagens, em especial da protagonista, se constituem no diálogo do externo com o interno.  

Na construção da história narrada, as metáforas e os símbolos reveladores do mito de 

Narciso são recorrentes e têm grande destaque na construção de sentidos da ficção 

lispectoriana. O conto é permeado por fatores da modernidade que nos ajudam a traçar o 

drama da identidade da personagem principal. Esse drama da existência é decorrente da busca 

de encontrar o verdadeiro eu. Contudo, são os ―padrões‖ da sociedade contemporânea que 

traçam ao sujeito moderno um modelo ―exemplar‖ de comportamento, um modo de figurar 

múltiplas identidades. A partir daí, o sujeito, para atender essas exigências, abandona de vez o 

verdadeiro eu e passa a trilhar um caminho em vão pela busca de unicidade e de uma 

completude. O desfecho do problema sobre a pergunta do quem sou eu, o qual o homem se 

depara, ao invés de responder a essa pergunta, impõe outros questionamentos, quando o ponto 

focal é uma imagem do eu feita de estilhaços. Esses fatores permeiam a história da Sra. 

Xavier, uma velha que tem passado, presente e futuro marcados pela via crucis de uma busca 

que nunca chega ao fim. 

Desde o título, a narrativa expressa a ideia de busca e, sobretudo, de merecimento e de 

honra, exatamente os valores que podem reparar o vazio interior e a noção de impessoalidade 

experimentados pela personagem. Ela busca algo que perdera ou que, de fato, possivelmente, 

nunca tivera: a dignidade, a qual o próprio título do conto indica e que aqui representa a 

ausência de uma identidade legítima, dada pelo processo de individuação de que fala Jung 

(2008). Entendemos a identidade legítima, como o alcance do verdadeiro self, aspecto que só 

pode ser alcançado quando o sujeito é capaz de se libertar dos temores e das fantasias do 

inconsciente, bem como da influência da persona, termo que se refere à imagem falsa do eu, à 

máscara (JUNG, 2008). É somente estabelecendo um diálogo entre os fatores do consciente 

com o inconsciente que o sujeito entra em contato com o si-mesmo. Encontrar o si-mesmo é 

transcender e alcançar o estado do imago, força que liberta o homem dos temores das imagens 



109 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

do inconsciente e da ilusão das imagens do consciente. Esse estado marca o reconhecimento 

do eu verdadeiro, marca o alcance da individuação. Quando isso acontece, o indivíduo não é 

mais atormentado pela sombra – o eu-negado – e nem controlado pela persona. Ele é um 

sujeito dono de si.  

Na narrativa de ―A procura de uma dignidade‖, a personagem busca livrar-se das 

máscaras e adquirir a verdadeira identidade.  Mas como ela está presa ao meio capitalista 

burguês – como veremos adiante –, sofre com a ausência dessa identidade. Quando esta 

ausência revela-se para a personagem, projeta no mesmo pólo, a característica, intrínseca a 

figura feminina do conto, de ser esfacelado – com identidade mutilada – que procura unir-se a 

outra metade (Roberto Carlos) e ―assim restaurar a antiga perfeição‖ (PLATÃO, 2008, p. 

122)
9
. Mas essa perfeição, vale acrescentar, não é produto do desejo de desenvolver relações 

de alteridade, e sim de se ―metamorfosear‖ para atingir o objetivo da imagem ideal: a de ser 

completa e adorada – aspecto esse marcadamente presente nas identidades narcisistas da 

nossa era. Nesse sentido, cabe lembrar o que Costa (2003) defende acerca das personalidades 

narcisistas. Para ele os fatores sociais, como a indústria capitalista e a publicidade, exercem 

certa violência psicológica no sujeito contemporâneo. Assim sendo, o homem de hoje se 

violenta para atender aos requisitos exigidos pela grande massa capitalista. A Sra. Xavier é 

uma personagem também violentada e o preço que ela paga é uma busca sem fim pela 

resposta sobre como vencer o seu esfacelamento.  

 

2. Símbolos e metáforas ligadas ao mito de Narciso 

 

 Antes de iniciarmos nossas discussões acerca dos aspectos simbólicos observados no 

conto de Clarice Lispector, faz-se necessário lembrar as formas de manifestação do mito de 

Narciso. Na visão clássica, no primeiro momento em que Narciso enxerga sua imagem no 

espelho, pensa ser a imagem de outro. Posteriormente, o jovem percebe que a imagem é a de 

si próprio. Nesse momento, ele começa a dialogar com seu eu e percebe, segundo Cavalcanti 

(1992), que precisa aceitar o outro como parte de si-mesmo. Isso é simbolizado pelo batismo 

– o mergulho do jovem nas águas da fonte – momento esse que, de acordo com Cavalcanti 

(1992), se apresenta como um marco para que o jovem se configure como um herói.  

                                                           
9
 No mito de Eros, Aristófanes coloca que o encontro com a outra metade restaura a perfeição de antes, quando o 

sujeito era um sujeito andrógino e, portanto, completo. Na visão de Sócrates, a busca da plenitude é uma busca 

vã, pois o sujeito nunca consegue unir-se totalmente a metade faltante. 
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Na versão moderna do mito de Narciso, o sujeito não consegue estabelecer um diálogo 

do consciente com o inconsciente, tal como vimos com Jung (2008). Ele sofre de um vazio – 

incapaz de ser preenchido – por perceber que não é completo. O Narciso moderno é alguém 

que vive o drama da identidade por não saber quem é. Ele tem uma identidade esvaziada, é 

solitário e não deixa nunca de ser um sujeito esfacelado. 

 Feitos esses esclarecimentos, é útil dizer que em ―A procura de uma dignidade‖, a 

personalidade da Sra. Xavier, protagonista do conto, é construída sob um viés que reatualiza o 

mito de Narciso, permitindo que as nossas comparações direcionem-se para as questões 

envolvendo a crise de identidade e o vazio interior vivenciados na atualidade.  

A narrativa é permeada por vários elementos simbólicos representativos do mito de 

Narciso. Esses elementos vão desde o corredor, a letra de câmbio perdida, até mesmo o 

espelho. O início da história descreve o momento em que a personagem entra no estádio do 

Maracanã. Esse momento encaminha o leitor para a metáfora da condição social da 

protagonista e ainda, do seu drama existencial. Ela não sabe ao certo como entrara naquele 

labirinto do Maracanã, mas o narrador mostra ao leitor que a abertura estreita – que não era a 

porta de entrada – conduziu-a para um ambiente com estreita ligação com um estado social e 

existencial que era unicamente seu: ―um buraco feito só para ela‖ (LISPECTOR, 1999, p. 9).  

 Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 148; itálico no original), o buraco é o 

―símbolo da abertura para o desconhecido: aquilo que desemboca no outro lado (o além em 

relação ao concreto) ou que desemboca no oculto (o além, em relação ao aparente)‖. Assim 

sendo, o lugar ocupado pela Sra. Xavier, com relação ao buraco, possui pontos significativos 

para entendermos como se dá a construção de sua identidade. Ela trespassa pelo buraco até 

chegar ao Maracanã – lugar público – se deparando com um plano desconhecido e esse plano, 

pouco a pouco, vai-lhe revelando que tipo de vida ela tem, pois o buraco ―pode ser 

simbolicamente considerado como o caminho do parto natural da ideia‖ (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2009, p. 148; itálico no original). No mesmo pólo, o buraco estreito pode 

revelar dois aspectos relacionados à vida. O primeiro diz respeito ao vazio interior. O segundo 

é expresso pela ideia do que estaria para preencher tal vazio. Assim, o mais importante não é 

enxergar-se no buraco negro em que existe a falta, mas tentar, dentro desse buraco negro, 

enxergar o que poderia preenchê-lo. Entretanto, quando tratamos da condição de vida da 

personagem, podemos dizer que mesmo reconhecendo ser o buraco a metáfora para sua falta 

de identidade e, consequentemente, para a ausência do conhecimento de si, não podemos 
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afirmar que tal reconhecimento possa fazer com que ela alcance o estado de individuação e se 

liberte dos estilhaços de identidade. 

A Sra. Xavier não sabe como entrou no labirinto e nos buracos – do Maracanã e da 

vida. E pela busca sem fim e constante, também não tem consciência de como sair, pois, na 

sua história ela não recebe do amado o fio que poderá conduzi-la a saída do labirinto, tal 

como acontece com Ariadne
10

.  

O caminho até a chegada da porta estreita do Maracanã é outro elemento metafórico 

do conto. Mostra o sofrimento da figura feminina para tentar realizar um ritual de passagem 

do mundo de ilusão para o mundo da verdade. Em outras palavras, mostra a via crucis da 

personagem em busca de encontrar o si-mesmo. Essa ideia é expressa porque a senhora passa 

por uma porta e, segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 734), esta é um elemento 

simbólico e sagrado que ―simboliza o local de passagem entre dois estados, entre dois 

mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza 

extrema‖. Além de simbolizar o limiar entre dois mundos, o profano e o sagrado, o caos e 

cosmos, a porta, segundo o que apresentam esses estudiosos, simboliza um ritual de iniciação. 

Assim sendo, ela separa dois mundos, um de verdade e outro de ilusão. Chevalier e 

Gheerbrant (2009, p. 735) mostram que a porta é um ―convite à viagem rumo a um além...‖. A 

porta estreita representa que o caminho para a revelação e para um mundo de verdade pode 

ser cheio de dificuldades, e no que diz respeito aos aspectos cristãos, esse símbolo representa 

uma corrente cíclica que leva o sujeito da vida à morte e dessa a outra vida, uma vida eterna. 

Percebendo os indícios dessas variadas perspectivas simbólicas da porta, 

figurativizadas nos elementos narrativos do conto clariceano, encontramos convergências e 

divergências entre o significado desse símbolo e o modo como a Sra. Xavier se comporta. A 

porta que a leva ao Maracanã é uma porta estreita que a coloca diante de um mundo 

desconhecido o qual ela precisa atravessar, precisa realizar o ritual cíclico de vida/morte/vida. 

No que diz respeito ao caminho até a entrada do Maracanã, encontramos congruência com a 

simbologia do termo em questão: são caminhos pedregosos e cheios de escombros de 

construções. Contudo, nem a porta, como passagem estreita, nem muito menos o caminho 

cheio de barreiras podem ser considerados como elementos reveladores para a protagonista da 

narrativa. Eis o ponto divergente. Em conjuntura com esses fatores, a narrativa apresenta 

alguns elementos que nos mostram que a figura feminina do conto é incapaz de averiguar o 

                                                           
10

 Nesse mito, Ariadne presenteia seu amado, Teseu, com um fio, a fim de que ele consiga sair do labirinto onde 

vivia o Minotauro que se alimentava de rapazes e moças de Creta que eram pagos como tributos anuais ao 

monstro. Teseu vence o monstro e leva Ariadne para viver em seu reino. 
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significado da situação a qual ela está vivenciando. No conteúdo narrado, várias palavras 

denotam uma ideia de escuridão. Em suma, esses elementos parecem funcionar como algo 

que prejudica a capacidade da personagem de enxergar as coisas. Palavras como caverna, 

buraco, corredor e subterrâneos, intensificam essa ideia, pois carregam, na própria 

significação, aspectos que sugerem a construção de um ambiente marcado tanto pela 

escuridão quanto pelo mistério. A atitude da Sra. Xavier é de ignorância e cegueira, pois as 

imagens dos objetos não se apresentam a ela como verdadeiras. São imagens de sombras e, 

sendo dessa forma, não podem revelar o caminho para o ritual de iniciação de passagem. 

Dentro do Maracanã, a protagonista se depara com caminhos que só a levam a outras 

trilhas e a salas com portas fechadas. Conforme mostra o narrador, quando as portas dessas 

salas são abertas, tudo que existe é apenas uma janela. E a janela é um veículo que possibilita 

que a luz do sol atinja o que está dentro do cômodo. Contudo, ela permite apenas a 

visualização das coisas que se encontram no exterior. Assim sendo, a mulher desse conto 

continua sem encontrar a saída do Maracanã. 

Em seu trajeto, como se andasse em círculos, aparentemente sem um destino preciso, a 

Sra. Xavier demonstra total descentramento em relação a si e ao mundo. Ela é um típico 

andarilho que busca, em suas andanças, uma forma de caminhada interior e de 

reconhecimento de seu lugar no tempo e no mundo. Porém, ao invés de alcançar a luz, a 

protagonista vai de encontro à prisão escura e ao mundo de sombras: ―Andava 

interminavelmente pelos subterrâneos do Estádio do Maracanã ou pelo menos pareceram-lhe 

cavernas estreitas‖ (LISPECTOR, 1999, p. 9). Aqui, lembramos a alegoria da caverna referida 

por Platão em A República (2009). Se no mito, o prisioneiro busca a luz e, portanto, a verdade 

sobre o mundo, a figura feminina desse conto parece inconscientemente buscar as sombras da 

caverna. Em outras palavras, ela vive a realidade não do real, mas a do mundo simbólico que 

se faz de real e que, no todo, está sempre a fazer referências aos buracos e aos vazios 

existenciais. Ao que tudo indica, encontrar o ponto de transcendência de luz e sombras, de 

caos e cosmos, parece ser difícil para a personagem. Isso é marcado na narrativa porque o 

caminho pelo qual a senhora chega ao Maracanã é estreito e não é a porta de entrada. Daí já se 

observa a tensão conflitiva. Todas as coisas guiam-na rumo a labirintos e buracos negros. E 

tudo que a personagem encontra resume-se em sombras (os corredores escuros) e vazios (o 

Maracanã sem ninguém).  
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2. 1. O vazio 

 

Retomando o que falamos anteriormente sobre o vazio interior do sujeito narcisista, 

convém indicarmos que a causa desse vazio nasce da visão da imagem no espelho. Essa 

imagem permite que o sujeito identifique-se corporalmente e psicologicamente. Na visão do 

semioticista Umberto Eco (1989), o espelho é um elemento que mostra a verdade, aspecto 

esse que trataremos mais adiante acerca do comportamento da personagem do conto. Já na 

visão psicanalítica, o estágio do espelho traz ao sujeito o drama do grande furo existencial. 

Isso porque, ao enxergar-se separado do mundo e das pessoas, ele quebra a completude. É 

nessa ocasião que advém o questionamento sobre quem sou eu. Esse momento, segundo o que 

postula Lacan (1998), confere ao indivíduo uma condição alienante e ele passa a ser 

considerado o sujeito do desejo. Isso é entendido pelo pressuposto de que ao reconhecer, pelo 

olhar no espelho, algo que não tem, o sujeito passa a desejar esse algo. Passa também a 

desejar ser o objeto de desejo do seu outro. Contudo, o drama dessa falta não será resolvido e 

ele terá sempre um vácuo dentro de si, o vazio da incompletude.  

No que diz respeito à narrativa de ―A procura de uma dignidade‖, merece destacar o 

significado atribuído ao cenário, elemento instaurador desse furo existencial causado pelo 

drama da identificação corporal e psíquica do estágio do espelho segundo a visão lacaniana. O 

estádio do Maracanã sem público é um elemento metafórico que corrobora o vazio das 

identidades narcisistas. Ele é a analogia para o mundo solitário da Sra. Xavier e vem assim 

representar a própria vida da personagem que, contrapondo-se ao mundo e às multidões que 

este espaço público é capaz de comportar, ela não consegue preencher-se nem muito menos 

saber o rumo que deveria alcançar. É o que podemos ver nos seguintes trechos:  

 
Este, àquela hora torradamente deserto, reverberava ao extremo sol de um 

calor inusitado que estava acontecendo naquele dia de inverno. 

 

o estádio nu desventrado, sem bola nem futebol. Sobretudo sem multidão. 

Havia uma multidão que existia pelo vazio de sua ausência absoluta 

(LISPECTOR, 1999, p. 9, 10).  

 

A descrição do vazio do estádio do Maracanã está, portanto, na simetria para a própria 

condição existencial da protagonista do conto. Retomamos brevemente o que falamos 

anteriormente sobre o Narciso moderno para mostrar que o estádio é um elemento que 

caracteriza a personalidade da Sra. Xavier. O narcisista, segundo Costa (2003), está sempre 

reclamando de um esvaziamento e de falta de sentido. No que se refere à Sra. Xavier, 
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podemos afirmar que ela é um sujeito que se encontra numa posição de individualidade e 

também de solidão e isso advém da sua falta de identidade, pois ela é um tipo de personagem 

que não sabe para onde estar indo, uma vez que ao sair de um corredor esbarra em outro e 

mais outro:  

 

Então a senhora seguiu por um corredor sombrio. Este a levou igualmente a 

outro mais sombrio. Pareceu-lhe que o teto dos subterrâneos era baixo. E aí 

este corredor a levou a outro que a levou por sua vez a outro (LISPECTOR, 

1999, p. 9).  

 

A busca por uma saída pode ser interpretada como a possibilidade da protagonista 

encontrar a resposta sobre o quem sou eu, pergunta essa que surge quando não se sabe qual foi 

o ponto de partida e qual será o ponto de chegada, ou ainda, onde estará o ponto de chegada 

do eu, tema esse que perfaz as ações da mulher em toda a narrativa. Essa busca pelo 

autoconhecimento é simbolizada também pela procura do outro. Em Platão, o encontro com a 

outra metade simboliza a restauração da antiga perfeição, isto é, a restauração do self. No 

conto, a Sra. Xavier tenta encontrar seu outro (metade de si-mesma). Isso é sugerido na 

narrativa porque a personagem, encontrando-se perdida no Maracanã, tenta se juntar com 

duas mulheres e um homem sobre os quais ela tem dúvida se, como ela, participariam da 

conferência:  

 
Então este homem informou que havia visto perto da arquibancada da 

direita, em pleno estádio aberto, ‗duas damas e um cavaleiro‘. A Sra. Xavier 

tinha dúvidas de que essas pessoas fossem o grupo com quem devia se 

encontrar antes da conferência (LISPECTOR, 1999, p. 10).  

 

O desencontro entre esses personagens (o homem e as duas mulheres) e a Sra. Xavier, 

contracenando no Maracanã vazio, simboliza, assim, o desencontro com a outra metade e, 

consequentemente, com o conhecimento de si. Estando as pessoas sempre a fugir da 

personagem, a narrativa sugere que ela, por não conseguir dialogar com a sua metade faltante, 

jamais alcançaria a dignidade ou mesmo uma identidade verdadeira. Seu destino é marcado 

sempre pelo vazio infinito. É interessante mencionar, que uma das personagens por qual a Sra. 

Xavier procura está vestindo vermelho. De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 

944), o vermelho é ―universalmente considerado como o símbolo fundamental do princípio da 

vida, com sua força seu poder e seu brilho [...]‖. Esses estudiosos apresentam ainda, que o 

vermelho pode tanto significar vida quanto morte. O vermelho claro é brilhante e representa a 

vida. O vermelho escuro é uma cor fúnebre, noturna, que representa o mistério da vida e ainda 
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a proibição de algo relacionado à possibilidade de desvendar tal mistério. Mas como 

poderíamos saber se o vermelho que aparece no conto representa vida que brilha ou vida com 

um mistério que não pode ser resolvido? Chevalier e Gheerbrant (2009) afirmam que o 

vermelho claro é diurno e macho, enquanto o vermelho escuro é feminino. Assim sendo, 

podemos averiguar que tipo de vida o vermelho do conto representa. Vindo nas vestes de um 

personagem feminino, percebemos que o vermelho representa o mistério da vida. Ele 

simboliza ainda a proibição no que se refere a desvendar esse mistério. No que se refere à 

condição da personagem principal do conto, vimos que ela é incapaz de juntar-se a sua parte 

faltante. A cor vermelha, que ela observa nas vestes da mulher, intensifica ainda mais essa 

ideia, pois a Sra. Xavier, não podendo se juntar à sua metade, é incapaz de resolver o grande 

mistério da vida sobre quem era ela. Ao percorrer caminhos sem rumo certo, ela configura-se 

com vários eus. 

Convém lembrar aqui que, na modernidade, havendo uma volubilidade de identidades, 

encontrar a resposta sobre o quem sou torna-se uma tarefa de difícil solução. Assim sendo, 

não há relação íntima entre o labirinto de Ariadne, como comentamos anteriormente, com o 

da figura feminina do conto. Isso porque, diferentemente do que existe no mito de Ariadne, a 

Sra. Xavier, personagem burguesa desse conto de Clarice Lispector, nunca recebeu um fio 

que a ajudasse a desvendar os segredos dos Maracanãs, os segredos da vida, uma vez que tudo 

sempre foi dado a ela pelo marido e a personagem nunca teve o trabalho de se questionar, de 

buscar o caminho. Além disso, no que se refere à discussão sobre o feminino, presentear a 

mulher com um fio que a ajudasse a desvendar os segredos de trilhas emaranhadas e, 

consequentemente, da vida, era correr o risco de mudar de lugar e quebrar com a bipolaridade 

de dominador/dominado que existia entre homem/mulher. Na relação conjugal da Sra. Xavier, 

o marido é o possuidor do fio (ele viaja e conhece o mundo), mas não permite a ela a 

liberdade de segui-lo, uma vez que, conforme se observa na narrativa, sem o fio ela 

permanece dependente dele.  

Ainda em relação à posição da personagem no espaço do Maracanã, percebemos o 

jogo de opostos que o narrador usa para referir-se metaforicamente a Sra. Xavier. O tamanho 

do lugar, ocupado somente por ela, nos reporta a um retrato de miudeza existencial da 

personagem, que se coloca na história como se fosse um nada e um ninguém no grande 

―palco‖ da vida. A essência desse contraste alude à ideia de um sujeito que forja um eu e 

esconde o verdadeiro eu para atender às exigências da modernidade e de um mundo burguês 

onde o mais importante é participar das festas das grandes massas sociais, mesmo que isso 
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não contribua para quebrar o estado de solidão, de vazio e de individualidade
11

. Assim sendo, 

a personagem não é senão um grão da sociedade burguesa e, com base nessa concepção, 

podemos dizer que nem ela está para o mundo, nem este para ela, mas ambos estão solitários. 

Ela de um lado e o seu outro, do outro lado. Por isso o grande vazio, mesmo quando o espaço 

é para muitos, como o Maracanã.  

 

2. 2. Sobre cegueiras e máscaras 

 

 É importante observar à luz do mito de Narciso, que o encontro com o outro permite a 

contemplação de uma imagem projetada na relação Eu/Outro, figurando esses dois aspectos 

como uma imagem do todo. Esse reflexo permite àquele que contempla a imagem o 

conhecimento do si. No que se refere à Sra. Xavier, até o ponto que discutimos, ela encontra-

se cega. Sob tal perspectiva, convém lembrar mais uma vez os prisioneiros da caverna de 

Platão. Na visão de Gerard Lebrun (1988), os prisioneiros passam por quatro etapas até 

ocupar uma posição em que a visão está de frente ao sol: 1) as imagens que os prisioneiros 

visualizam são como sombras, não exercendo assim qualquer diferença no modo de percepção 

das coisas; 2) os prisioneiros começam a se libertar da caverna e a enxergar as imagens sob 

outro ângulo de visão que tem como elemento iluminador a luz do fogo; 3) saindo da caverna, 

a luz do sol torna a visão ofuscada, e; 4) os prisioneiros começam a se acostumar com a luz do 

sol e as imagens, nesse caso, são reais.  

 No mito de Narciso, o jovem passa por um momento de cegueira. Na sequência ele 

começa a enxergar a imagem, mas desconhece seu real significado. Em outro momento, ele 

enxerga a imagem como reflexo de si-mesmo e, por fim, ele é capaz de realizar o ritual de 

passagem de morte e vida, por não se negar a olhar o sol de frente.  

Como dissemos anteriormente, a Sra. Xavier, ocupando uma posição no espaço do 

Maracanã, é como o prisioneiro que ainda não viu a luz do sol. Todas as imagens metafóricas, 

como o estádio vazio, os labirintos sem fios de saída, os corredores que levam a outros 

corredores, as portas que quando se abrem só têm uma janela, os outros personagens que 

metaforicamente fogem ao seu encontro, os personagens que encontram as saídas dos 

corredores, etc, são imagens encobertas por sombras. A personagem vê, mas não enxerga o 

                                                           
11

 Individualidade não é o mesmo que individuação. O primeiro termo se refere ao individualismo do homem na 

sociedade moderna e o segundo termo é entendido, na concepção psicológica de Jung (2008), como alcance do 

si-mesmo. Alcançar a individuação pode representar o diálogo entre os fatores do inconsciente e do consciente. 
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que está diante dos olhos; não enxerga o significado e a simetria dessas imagens com o que 

ela é e ainda com o que vive. 

Tratamos anteriormente da simbologia da porta como algo que indica um ritual de 

iniciação, mas que é desconhecido pela Sra. Xavier. Nosso interesse agora é pela simbologia 

do corredor, mas especificamente no que trata de sua saída, uma saída desconhecida pela 

protagonista da narrativa e que aparece no conto como uma metáfora que simboliza o 

caminho para o autoconhecimento; um caminho que possibilita à personagem encontrar a luz 

que ilumina o corredor, reconhecendo assim seu lugar no mundo. Lugar esse que ela procura, 

mas que, de fato, parece não encontrar. Tudo está sombrio e ela não sabe por onde andar nem 

como andar. Seus olhos estão metaforicamente fechados e é por isso que mesmo atravessando 

os corredores ela nada enxerga.  

Nesse caso, podemos dizer que a personagem, por não reconhecer o mundo de luz, 

vive de ilusão. No mesmo ângulo, por viver de ilusão, por ter um eu confiscado, ela vive as 

múltiplas identidades, vive a vestir as máscaras. No contexto moderno, o uso das máscaras 

funciona como um escudo que serve para que o indivíduo se defenda da sua sombra, bem 

como da falta imposta durante o estágio do espelho, tal como vimos com Lacan (1998). 

Contudo, é útil acrescentamos que as máscaras só confirmam cada vez mais a condição 

alienante de um sujeito que nada enxerga. A máscara confirma o caráter de uma identidade 

esfacelada (aspecto presente nos narcisistas da nossa era e na personalidade da protagonista 

do conto clariceano), produto da violência da indústria cultural e da publicidade sobre o 

sujeito.  

Na narrativa de ―A procura de uma dignidade‖, a ideia das máscaras denota a 

elasticidade das ações no que diz respeito à existência da personagem e isso se torna o 

símbolo da sua fragmentação, da sua necessidade de ser muitas em momentos diferentes e, ao 

mesmo tempo não ser ninguém. Tudo isso somente para que ela seja aceita na palestra e em 

outros palcos capitalistas. O não ser decorre da falta do caminho, pois o que ela encontra são 

as múltiplas estradas: ―Então a senhora seguiu por um corredor sombrio. Este a levou a outro 

mais sombrio [...] Então continuou automaticamente a entrar pelos corredores que sempre 

davam para outros corredores‖ (LISPECTOR, 1999, p. 9). Esse aspecto da narrativa, de fios 

que só levam a fios e que não conduzem à saída do labirinto, é análogo àquilo que discutimos 

anteriormente sobre os buracos negros, os quais representam o vazio de identidade e não 

conduzem o indivíduo a um desfecho ou a um ponto firme sobre sua posição no mundo. A 

personagem torna-se grande companheira das ações robóticas, andando de corredor a corredor 
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e flutuando de um lado para outro. Isso corrobora a ideia de que ela tem que assumir diversos 

papéis e, sendo esses papéis congruentes com uso de várias máscaras e, consequentemente, de 

várias identidades, ela, por trocar de corredor e de caminho a todo o momento, está, 

metaforicamente, trocando seus eus; está assumindo seus múltiplos papéis e se perdendo 

interiormente. Mas esse não é um fator gerado pela vontade consciente da personagem. Ela se 

constitui como um produto da sociedade capitalista que, na tentativa de não se ver como um 

sujeito invalidado, é obrigada a atender aos valores ditados pelo mundo burguês, pois aqueles 

que se negam à sedução da indústria cultural são excluídos e vistos como estrangeiros. A 

troca de identidade não é escolha, portanto, da figura feminina do conto, mas algo imposto 

pela sociedade a qual ela pertence. 

Ainda no que diz respeito às máscaras, podemos acrescentar a relação delas com os 

desejos narcisistas, bem como a influência daqueles no comportamento da personagem. 

Segundo o que postula Costa (2003), o narcisista odeia a imagem que tem e ama a que não 

tem. Sendo assim, ele transforma o corpo para atender ao desejo de ser adorado por seu outro. 

Importante mencionar que quando usamos o termo transformar, nos referimos a diversos 

adereços que podem esconder a sombra do sujeito (a imagem negada), para dar margem a 

uma imagem ideal. A personagem usa, como adereços para compor uma identidade aceita, a 

própria vestimenta. Ela iria à conferência com roupas e maquiagem que disfarçavam a 

verdadeira idade.  

Para Almeida (2004), o elemento da máscara na construção da identidade da figura 

feminina desse conto de Clarice Lispector é denotado, sobretudo, pelos elementos que 

compõem a descrição física da Sra. Xavier e que refletem a ironia e a ―comicidade‖ da vida 

―moderna‖. Fatores esses tão exigidos na composição das personalidades do mundo 

contemporâneo. Segundo Almeida (2004, p. 112), 

 

No conto de CL, máscaras e disfarces são, de fato, os recursos de que a velha 

dispõe para sobreviver: com relação à sua idade, acredita na opinião dos 

outros que lhe ―davam 57 anos‖ (p. 10), enquanto tinha ―quase 70 anos‖; 

quanto às suas vestimentas, opta por lã muito grossa num dia quente e 

atípico de verão em pleno inverno e sofre ao sentar-se com sua ―cinta 

apertada‖; à procura da ―letra de câmbio‖ embaixo da cama, vê-se como uma 

―cadela de quatro‖; também ao se ver no espelho, a maquiagem excessiva 

reflete o rosto de um ―palhaço‖.  

 

 O tema da máscara aparece, por vezes, na narrativa de Clarice Lispector, representado 

pelo uso de pinturas e cosméticos, conflitando a ideia do eu/outro e de sombra e persona. A 

sombra é o eu negado. É aquele que não se deve mostrar à sociedade. A persona vem para 
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―substituir‖ a sombra. Em seu romance Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969), 

um novo ser surge quando a personagem esconde a verdadeira face, tendo como ajuda as 

novas invenções da modernidade:  

 

Então, sem entender o que fazia – só o entendeu depois – pintou demais os 

olhos e demais a boca até que seu rosto de pó parecia uma máscara: ela 

estava pondo sobre si mesma alguém outro: esse alguém era fantasticamente 

desinibido, era vaidoso, tinha orgulho de si mesmo. Esse alguém era 

exatamente o que ela não era (LISPECTOR, 1998, p. 84).  

 

Nessa relação da personagem com sua maneira de vestir-se estabelece-se a analogia 

com os corredores sombrios. Tanto em um quanto no outro, o sujeito está perdido em seu 

próprio destino. Nas máscaras, a representação narcísica e o uso de um outro eu conduz a 

personagem ao não entendimento do eu de agora, se é que, de fato, este ainda existe.  A 

máscara da Sra. Xavier é teatral. Esse tipo de adereço, segundo o que Chevalier e Gheerbrant 

(2009) apresentam, tenta se humanizar e dominar a sombra. Assim, no que se refere à Sra. 

Xavier, o espaço e o caminho certo, na representação de uma personalidade autêntica, é 

impossível de ser encontrado. Para sobreviver na grande selva capitalista, a figura feminina 

desse conto é obrigada a representar. É por isso que a personagem faz uso de tais máscaras, 

parecendo até mesmo um palhaço, ao passo que transparece estar bem exteriormente, 

mostrando uma preocupação excessiva com o mundo externo e escondendo-se interiormente, 

ocultando seus verdadeiros sentimentos, mas sempre buscando algo que ela, muitas vezes, 

perde a noção do que é e de onde encontrar e que aqui se resume no desejo de completude e 

preenchimento do vazio interior – marca narcisista nas personalidades contemporâneas:  

 

―A Procura‖. Para a velha, procurar algo, mesmo sem saber o quê, parece ser 

sua condição. À medida que realiza um novo desejo, o anterior já é 

descartado, busca-se outro, outro e mais outro. O desejo, antes de 

plenamente realizado, é substituído por outro, o que faz com que ela se 

esquive de uma dignidade pressuposta pela instância da autoria indicada no 

título do conto, a de um possível desejo plenamente realizável (ALMEIDA, 

2004, p. 112). 

 

Almeida (2004) aponta dois aspectos envolvendo a personalidade da personagem: o 

primeiro diz respeito à ideia de que mesmo sentindo desejo e, mesmo esse aspecto sendo o 

grande círculo de significado da existência humana, a personagem nunca consegue realizar 

nenhum deles, optando ou por reprimi-los ou por sublimá-los; o segundo aspecto vem em 

consonância com o primeiro que, pelo fato de nunca realizar nada na vida, sente-se esvaziada, 

sem dignidade, a procurar por algo ou a viver das aparências.  
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Percebemos, ainda, que a figura feminina do conto tem um amor demasiado pelo que 

ela representa na sociedade, pela sua persona, o que vem a intensificar o jogo de aparências, 

pelo parecer sem ser, que perpassa o conto e que é análogo às experiências do homem 

contemporâneo. Isso é revelado na narrativa pela aparência que a figura feminina tem e que é 

desnudada na descrição do narrador pela idade, como podemos observar no seguinte 

fragmento do conto: ―ela [...] se mantinha jovem por dentro, já que até por fora ninguém 

adivinhava que tinha quase 70 anos, todos lhes davam uns 57‖ (LISPECTOR, 1999, p. 9-10). 

Aqui, os cosméticos criam a imagem ideal exigida pela sociedade: uma imagem de juventude.  

A mentira e o disfarce são, portanto, signos que constituem a natureza dual do conto. 

Mesmo vestindo-se de um outro, a parte negada continua existindo. No conto de Clarice 

Lispector, a personagem Xavier, na busca eminente de se defender da própria invalidação, 

nega sua identidade para vestir outra, assumindo assim um papel que não condiz com o seu eu 

verdadeiro. Dessa forma, seu narcisismo e o seu temor ao envelhecimento a torna uma 

arrivista, termo que nas palavras de Bauman (1998), quando se refere à contemporaneidade, 

significa usar de representações no grande espetáculo teatral que é a vida. E para isso, a Sra. 

Xavier simula. Não vive, representa o viver. Parece ser jovem e é velha. Ela é o simulacro do 

sujeito moderno que usa da imagem de um outro que não é o mim. E faz isso de tal modo que 

acredita ser essa sua verdadeira imagem; acredita que sua existência no seu mundo é, de fato, 

verdadeira; acredita que ela detém a identidade do personagem que constrói. A aparência de 

beleza nos reporta, portanto, além do valor da imagem, o desejo de sobrevivência eterna e o 

culto ao eu.  

Se o uso das máscaras confere a ausência do verdadeiro eu, o mesmo pode-se dizer do 

nome da protagonista. Não se verifica em nenhum momento da narrativa qual o seu prenome. 

Sua identidade ou seu esvaziamento é construído na sombra do nome do marido: o Sr. Jorge 

B. Xavier. O nome, como sabemos, é um elemento que identifica o sujeito. Não tendo 

prenome, a Sra. Xavier configura-se como alguém metaforicamente inexistente. Daí 

―justifica-se‖ o uso das máscaras, uma vez que ela tenta, através da imagem idealizada, 

esconder esse eu-negado que revela um não eu. Por isso o uso dos cosméticos e a preocupação 

em parecer jovem e bonita, pois isso representa o desejo de esconder sua nulidade. 

Mas, apesar de estar ―bonita‖ exteriormente, a personagem sofre de um vazio interior 

demonstrado, sobretudo, pela sua infantilidade e velhice interior, como algo que vai descendo 

num funil, do exterior ao interior e traz o déficit da alma, o naufrágio social e, 

consequentemente, interior. Esse aspecto é retratado no conto através da simetria da 
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personagem, ocupando o espaço do Maracanã sem público, com o estado do seu self: ―Mas 

agora, perdida nos meandros internos do Maracanã, a senhora já arrastava pés pesados de 

velha‖ (LISPECTOR, 1999, p. 10). Estava ela perdida nos meandros internos de si-mesma, e 

há muito a busca pela saída a deixara cansada. Percebemos assim, que a máscara exterior não 

conseguiu suprir e confortar o eu interior da Sra. Xavier. Tanto é assim que ela, como espécie 

de fuga, anda de lugar a lugar na busca de se manter jovem interiormente e, assim, 

consequentemente, conseguiria ela a garantia de sua felicidade? Como se as marcas do tempo 

não tivessem corrompido sua alma... Um tempo que nem ela mesma sabe como está, se 

inverno ou verão. Esse vazio, que perpassa a personagem, é proveniente da sua vivência em 

um mundo de ilusão. Na contemporaneidade o jogo de simular e dissimular faz com que até 

mesmo a falsa identidade se passe por verdadeira, porém, o resultado de tudo isso, se resumo 

na autocatástrofe do sujeito e no vácuo infinito:  

 
―Cada indivíduo‖, lê-se numa nota de rodapé do quarto livro Mundo como 

vontade e representação, ―é por um lado o sujeito do conhecimento, ou seja, 

a condição complementar da possibilidade de todo o mundo objetivo, e por 

outro lado manifestação singular da vontade, daquela mesma que se objetiva 

em cada coisa. Mas, essa duplicidade do nosso ser não repousa em 

conscientes da nossa identidade em nós mesmos e independente dos objetos 

do conhecimento e da vontade. Isso, porém, nós simplesmente não podemos 

e tão logo, para tentá-lo, nos voltamos para nós próprios e queremos nos 

conhecer inteiramente, então nos perdemos num vazio sem fundo, nos 

vemos em algo similar à esfera de vidro oco de cujo vazio ressoa uma voz 

cuja causa não pode, todavia, ser encontrada nela e, ao tentarmos desse 

modo nos agarrar a nós mesmos, nada mais apanhamos do que, com calafrio, 

um espectro sem existência‖ (ADORNO, 2008, p. 150). 

 

Voltando ao conto, podemos dizer que metaforicamente, não há lugar histórico para a 

senhora desse conto e se houvesse ela não saberia qual seria, pois ela não existe, nem mesmo 

no meio da multidão e isso ―parecia um jogo infantil onde as gargalhadas amordaçadas riam 

da Sra. Jorge B. Xavier‖ (LISPECTOR, 1999, p. 10). Na cena citada percebemos o jogo 

narrativo com o nome da personagem. Tendo uma identidade expressa juridicamente pelo 

nome do marido, ela não é dona do próprio eu, mas se faz propriedade de um homem que 

viaja, que a deixa solitária e que nunca lhe entrega o fio a fim de que ela saia do labirinto. Ela 

está, portanto, à mercê do marido. Isso não somente por ter de ficar solitária, mas por não ter 

um nome. Convém lembrar que nem mesmo na ausência do marido ela é dona de si, pois 

sempre tem sua identidade negada para dar vez ao nome do marido. 

 O dia quente, mesmo no inverno, marca o inusitado e imprevisível que permeia a 

narrativa. Esse acontecimento é de fato simbólico na construção interior da Sr. Xavier. As 
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coisas, como o tempo inapropriado para a estação do ano, rompem com o roteiro normal do 

cotidiano e parecem prever uma grande desordem psicológica. Esta desordem é a mesma que 

perpassa a identidade da personagem, um ser figurativizado pela efêmera juventude e pelo 

destino nos labirintos sem saída que lhe confere a vivência em um mundo solúvel, vulnerável 

e imprevisível. 

O fato de estar no lugar errado, entrando e saindo de portas e corredores sem rumo 

certo, representa a personalidade estilhaçada que perdura na personagem, condenando-a a 

viver à mercê das perturbações que aniquilam o próprio eu e que a conduz a uma falta de 

convicção dos incessantes percalços da alma. Tanto é assim que ela procura se livrar daquela 

situação:  

 

A senhora já desistira da conferência que no fundo pouco lhe importava. 

Contanto que saísse daquele emaranhado de caminhos sem fim. Não haveria 

porta de saída? Então sentiu como se estivesse dentro de um elevador 

enguiçado entre um andar e outro. Não haveria porta de saída? 

(LISPECTOR, 1999, p. 10). 

 

 Nessa cena, a metáfora do elevador intensifica a condição de ser esfacelado que vive a 

figura feminina desse conto de Onde estivestes de noite por estar entre um andar e outro, isto 

é, entre o próprio eu e o Outro. Ele representa ainda uma condição de inércia. Tanto o 

caminho errado, os corredores sombrios, quanto o elevador vão estar para a representação de 

uma vida sem sentido e que, por uma porta, um corredor ou um buraco, a personagem tenta 

resgatá-lo, sem, no entanto, saber definitivamente como. A ―Sra. Xavier tenta procurar algo 

que dê sentido à sua vida, algo que escape à sombria e cruel desordem a afrontar sua rotina 

diária, algo que possa também preencher sua existência vazia‖ (ALMEIDA, 2004, p. 106).  

Aqui cabe fazer um questionamento: por sair do espaço medíocre do cotidiano do lar e 

do seu mundo solitário, indo ao encontro da porta para o mundo público, a personagem 

poderia encontrar definitivamente seu lugar? Há de se convir, quando se pensa em tal questão, 

que a solução e a descoberta da porta dos labirintos vão muito além do que o espaço do 

Maracanã pode oferecer. Considerando o pensamento de Jung (2008), quando concebe que o 

sujeito não pode viver somente de inconsciente ou consciente, mas da relação entre ambos, 

vemos que a personagem se faz uma nômade, tanto no espaço privado quanto no público. 

Procura um lugar em casa e não encontra. Vai em busca desse seu lugar fora de casa e, no 

entanto, tudo que faz não é nada mais nada menos do que migrar de um deserto para outro 

deserto. Ela está a todo o momento deslocada. As procuras fazem-se, por conseguinte, tema 

principal da sua ―vida‖. 
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A Sra. Xavier procura dignidade, procura a própria identidade. No vai e vem do 

espaço privado para o público, ela tenta estabelecer um diálogo do consciente com o 

inconsciente, a fim de atingir o autoconhecimento. Mas conhecer a si mesmo, como já diria 

Olga de Sá (1979), é perigoso e também difícil, pois uma metade da personagem permanece 

vestindo a máscara e encobrindo uma verdade que ela não conseguia encontrar. Nós podemos 

observar isso na seguinte passagem do conto: ―entendeu o seu engano de pessoa avoada e 

distraída que só ouvia as coisas pela metade, a outra ficando submersa. [...] No entanto o seu 

pequeno destino quisera-se perdida no labirinto‖ (LISPECTOR, 1999, p. 11). Lugar esse em 

que um homem a abandonara: ―Então entrou com o homem por outros corredores. Aí este 

homem também sumiu na esquina‖ (LISPECTOR, 1999, p. 10) e deixou-a sozinha, perdida. 

 A personagem continua vivendo na cegueira do eu e isso é simbolizado pela ideia de 

que ela, mesmo estando diante das coisas e das imagens simbólicas que representam seu 

modo de existir, como comentamos anteriormente, insiste em procurar por um caminho que 

nunca acha. Isso porque a figura feminina deste conto era um ser esquecido, que não se 

lembrava do endereço e ―perdera-se do seu objetivo‖ porque, afinal, a Sra. Xavier, como o 

narrador a descreve tinha um ―cérebro oco‖ e sua ―cabeça estava em jejum‖ (LISPECTOR, 

1999, p. 13). Aqui temos a ideia de que, assim como a cabeça e o cérebro da personagem, sua 

própria vida é carregada por uma condição de solidão e de enclausuramento do eu, problemas 

para os quais ela buscava uma solução, mas que, como os corredores do Maracanã que a 

deixavam perturbada, não tinham solução. Isso é expresso, na narrativa, sobretudo pelo 

sentido metafórico dos questionamentos levantados pela personagem:  

 

Por que não saíam de lá? Não havia de novo caminho de saída? [...] E ela 

não sabia como lhe ensinar o caminho. Cada vez mais a cruz dos anos 

pesava-lhe e a nova falta de saída apenas renovava a magia negra dos 

corredores do Maracanã (LISPECTOR, 1999, p. 13-14).  

 

A cruz – os anos que passara vestindo as máscaras – a falta da pessoalidade e 

pertencimento, de saber quem e qual lugar ocupa, parece ser o drama vivido pela Sra. Xavier. 

Ela perde o fio da ―vida‖ por buscar a saída pelos corredores sombrios do Maracanã, 

pensando em ir contra o desfalecimento do eu interior, pois a conferência não tinha outra 

finalidade a não ser a de torná-la jovem e membro integrante e ativo da sociedade. Ela volta 

então para casa, dobrando-se e desdobrando-se na mesma condição.  

Para Almeida (2004), esse percurso que a personagem faz, tanto em relação ao seu 

tempo no Maracanã, como em relação às próprias ruas do Rio de Janeiro, mostra que o 
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sentido da sua vida está na ideia de vagar de lugar a lugar – como um andarilho, de destino 

incerto e sem rumo definido – e é por isso que ela não consegue se encontrar. Na visão de 

Bauman (1998), o flutuar é símbolo da liquidez do sujeito, sendo esse termo entendido no 

sentido característico da personalidade e da identidade. No narcisismo, o sujeito é líquido; 

veste-se de um outro hoje, um outro amanhã e, portanto, flutua pelas identidades, usando de 

pousos curtos e sucessivos. Almeida (2004, p. 106), ao referir-se a esse percurso metafórico 

da Sra. Xavier, afirma que ―o espaço do Maracanã, estranhamente deslocado da sua 

domingueira partida de futebol, é o deserto mudo e labiríntico que sussurra a escassa e 

desencontrada multidão no seu vazio descomunal‖. Esse vazio descomunal é a simetria 

legítima da condição da personagem que metaforicamente imita o homem moderno. 

 A cegueira da Sra. Xavier continua perfazendo seu modo de existir, corroborando uma 

vivência de impessoalidade e de um não conhecimento de si. Nesse sentido, convém lembrar 

o modo de olhar da personagem. É um olhar que ainda não recebeu a claridade da luz do sol. 

Ao tratar dos elementos de luz e sombra em A República de Platão, Lebrun (1988, p. 23) 

salienta que,  

                                                         
O olho, por si mesmo, não é suficiente para tornar manifestas a nós as coisas 

coloridas, tampouco é a inteligência que, por si mesma, coloca as Formas. 

Nem a visão sensível nem a inteligência poderiam encontrar seus objetos 

sem a presença da luz, que vem de fora. Não é então a qualquer hora que o 

espírito é capaz de concentrar-se sobre seu objeto; é preciso ainda que ele 

tenha se deslocado de modo a estar voltado para a fonte luminosa. 

 

  A Sra. Xavier não consegue enxergar a si mesma porque em todo o seu percurso 

somente encontra trevas. Mas ela é uma heroína porque se comporta como Narciso caçador 

que busca desvendar os mistérios da existência. A busca é assim um modo de o herói alcançar 

seus objetivos e de se auto-afirmar.   

Contudo, sua longa caminhada pela vida em busca do autoconhecimento a deixara 

cansada e desiludida. Isso é denotado na narrativa pelas sequências de ações da Sra. Xavier 

quando chega em casa. Ela tinha a grande ―fantasia de soluçar bem alto‖. Entretanto, como 

―não era de soluçar nem de reclamar‖ (LISPECTOR, 1999, p. 14), engole o sofrimento, a 

náusea que a esmaga, a trepides do abandono, as réplicas estanques de uma realidade irreal e, 

aí, não suportando a pressão do mundo capitalista e burguês diante de si-mesma e da busca 

em vão para a saída do drama da sua identidade, tira a roupa como que num gesto 

inconsciente meio que pedindo para jogar fora as máscaras e tudo aquilo que a sufocava e que 

a conduzia ao oco de si própria, como os buracos feitos do Maracanã: ―Foi direto ao quarto, 
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tirou toda a roupa, engoliu sem água uma pílula e então esperou que esta desse resultado‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 14).  

 A cena citada anteriormente vem marcar o segundo caminho percorrido pela 

personagem do conto, semelhantemente ao percorrido pelo prisioneiro da caverna de Platão. 

Nesse percurso, segundo o que postula Lebrun (1988), os prisioneiros são obrigados a ver as 

imagens das marionetes desvendadas pela luz do fogo. Vale mencionar que, nesse estágio, 

eles continuam sem ter a visão nítida das coisas e as imagens nem são totalmente sombras, 

nem totalmente luzes, pois para que isso ocorra elas precisam ser iluminadas pela luz do Sol. 

Contudo, é notório o esforço que a personagem faz para ver as imagens sob a claridade da luz 

do sol. A Sra. Xavier, mesmo não reconhecendo a verdade sobre as coisas que a cercam, 

começa a se libertar das algemas e dos grilhões de ferro. Isso é demonstrado, na narrativa, 

porque ela tira a roupa, simbologia para o desnudamento do eu e ainda para o abandono as 

máscaras. Esse momento causa certa estranheza à personagem e mostra que sua cegueira está 

a ponto de ser curada. Mas não é a pílula tomada para dormir que a fará encontrar o Sol – a 

imagem verdadeira de si-mesmo – e sim o espelho, como veremos na sequência de nossas 

reflexões.   

 

2. 3. A ferida narcísica  

 

Como comentamos anteriormente, a Sra. Xavier, quando trespassa um caminho 

pedregoso até ao Maracanã, realiza uma atitude de uma heroína. No mito de Narciso, tal como 

defende Cavalcanti (1992), o herói é aquele que tem uma missão a cumprir e busca o 

cumprimento desta, mesmo que isso signifique sofrimento. Cavalcanti (1992) defende que 

Narciso é um herói porque além de enxergar-se como alguém que não é o todo, ele reconhece 

que só pode chegar ao estado de individuação sendo outro, isto é, morrendo numa vida para 

renascer em outra. A personagem do conto ―A procura de uma dignidade‖ é uma heroína, não 

na acepção clássica, como no mito de Narciso na versão ovidiana, mas na perspectiva 

moderna em que a solução para o drama de identidade não é encontrada. A Sra. Xavier é um 

tipo de heroína que, como veremos adiante, passa pelas três etapas do prisioneiro da caverna e 

ainda as do mito de Narciso
12

, mas quando chega à etapa final, não consegue realizar o feito 

do herói clássico.  

                                                           
12

 No mito de Narciso as etapas do herói são: 1) a totalidade; 2) a quebra da totalidade, quando se olha no 

espelho, reconhecendo sua dor por não atingir o outro amado; 3) os questionamentos sobre quem sou eu, e; 4) o 

batismo nas águas como símbolo do alcance do ego total. 
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Sendo heroína, a personagem tem uma missão que, como vimos, é a de encontrar o si-

mesmo. Para isso, ela tem que trespassar a dor que todo herói passa. Essa dor vem da busca 

do quem sou eu. Com relação a essa questão, podemos dizer que a pílula é um aspecto 

semântico no que diz respeito à ferida da Sra. Xavier. Ela marca, na narrativa, a vontade de 

cura. Como o narrador descreve, ao tomar a pílula, a personagem esperava um resultado. Essa 

cena expressa-se sob dois sentidos, denotando, de um lado, a finalidade de curar o corpo de 

um possível cansaço e, do outro, a de curar os problemas relacionadas à identidade e ainda à 

alma da personagem, que há muito vivera doente (disfarçada pela imagem exterior dos 57 

anos que renegava os outros tantos que ela tinha e que ultrapassavam mais de uma década), 

por causa da cegueira que encobria a verdadeira realidade. Talvez o resultado da cura não 

viesse naquele mês porque era agosto, o mês que, segundo a narrativa, representava azar: 

―Lembrou-se de que era mês de agosto e diziam que agosto dava azar‖. A esperança ficava a 

prosseguir: ―Mas setembro viria um dia como porta de saída. E setembro era por algum 

motivo o mês de maio: um mês leve e mais transparente‖ (LISPECTOR, 1999, p. 14).  

 O mês de maio deixa transcender as verdades e os desarranjos dos fatos que distorciam 

a completude da vida da Sra. Xavier, pois é talvez nesse mês que ela encontraria a saída para 

o seu drama existencial, uma vez que maio é mês das noivas, mas mais importante que isso, é 

o mês da libertação. O mês para a saída. Atrelada a essa ideia de libertação vem à estação do 

ano típica desse período. O outono é a estação em que as folhas caem para dar lugar aos 

frutos. Ela é, ao mesmo tempo, uma estação de perdas (as folhas) e de ganhos (os frutos). Isso 

nos faz inferir que para se libertar, ou, nos termos de Jung (2008), para alcançar a 

individuação, a personagem terá que perder algo, terá que deixar de usar as máscaras.  

 Mas estando ainda metaforicamente distante da luz do sol (as imagens só eram 

iluminadas pela luz do fogo), podemos dizer que na vida da Sra. Xavier, a saída, o 

reconhecimento de si mesma, no estado em que ela se encontrava não passaria de um sonho, 

ideia destacada pelo sono que, não obstante, trata de possuir a personagem quando esta se 

perde na meditação desse desejo: ―Foi vagamente pensando nisso que a sonolência veio e ela 

adormeceu‖ (LISPECTOR, 1999, p. 14). Isso acontece porque a figura feminina do conto não 

consegue se desprender do mundo de representações e ainda porque esse mundo de 

representações, por impedir que ela desvende os mistérios da vida, torna-se doloroso. O sono 

é uma maneira de esquecer essa dor: ―Quando acordou horas depois então viu que chovia uma 

chuva fina e gelada, fazia um frio de lâmina de faca‖ (LISPECTOR, 1999, p. 14).  
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 A alegoria da vida e da condição da Sra. Xavier é expressa nessa cena através da 

metáfora expressa pela imagem da chuva. Era fria a água que jorrava e essa frieza não 

contrastava em nada com o que ela, de fato, sentia. As lâminas são os objetos que dialogam 

apenas com o interior da personagem e que, de uma forma ou de outra, desnudam e 

reinventam uma realidade mais que irreal a qual ela é obrigada a assumir, sofrendo as 

punhaladas por usar as máscaras e vestir-se de subjugações e aparências.  

 É, todavia, entre os pólos privado e público, lar e Maracanã, que temos o grau de 

impregnação do automatismo. A personagem, já despida em casa, demonstra uma sensação 

estranha: ―Nua na cama ele enregelava. Então achou muito curioso uma velha nua‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 14). Essa sensação estranha lembra aquilo que falamos anteriormente 

sobre os prisioneiros da caverna. Ela começa a enxergar as coisas de um modo diferente. Sem 

adereços, sem máscaras, a imagem da personagem revela a essência do Ser. Mas como os 

prisioneiros da caverna a olhar as imagens por cima do muro, a senhora ainda não se enxerga 

totalmente. O pouco que enxerga do seu Ser a incomoda porque ela nunca tinha usado os 

olhos e isso causa dor e sentimento de estranheza, pois é a primeira vez que uma luz, mesmo 

que de leve e proveniente do fogo, alcança seus olhos. Seu refúgio contra esta dor é o retorno 

à caverna de sombras. Em outras palavras, por não suportar o sentimento de estranheza, a 

solução está em representar novamente, tendo desta vez como palco as ruas do Rio de Janeiro, 

pois é somente na desordem da rua que a personagem pode compreender sua desordem 

narcísica. Dito de outro modo, ela agora pode contrastar as imagens das marionetes. Na sua 

primeira estadia no espaço público do Maracanã, a personagem nada enxergara. Ao chegar em 

casa, ela tem uma percepção estranha e diferente causada pela imagem da sua nudez, 

revelando a essência do seu Ser. Sendo assim, quando do retorno ao espaço público, ela verá 

as coisas com outros olhos. Mas isso não significa que o drama está resolvido, pois a 

personagem ainda não encontrou a resposta sobre o quem sou eu. Ao sair na rua, ela terá os 

olhos ainda ofuscados, sendo que isso acontece não mais pela luz do fogo, como quando ela 

se encontra deitada na cama sem roupa, mas pela luz do sol, a qual ela nunca vira.  

Esse drama da personagem é simbolizado ainda pelo lugar que ela escolhe para onde ir 

quando sai de casa com o objetivo de comprar uma écharpe:  

 

— Ipanema, por obséquio.  

O homem disse:  

— Como é que é? É para o Jardim Botânico?  

— Ipanema, por favor — repetiu a senhora, bastante surpreendida. Era 

absurdo do desencontro total: pois, que havia em comum entre as palavras 



128 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

Ipanema e Jardim Botânico? Mas de novo pensou vagamente que ―era assim 

mesmo a sua vida‖ (LISPECTOR, 1999, p. 14). 

 

Nessa cena, percebemos um diálogo com o conto ―Amor‖, da obra Laços de Família 

(1960). O Jardim Botânico tem esse feitio que indica liberdade e renovação. A vida da Sra. 

Xavier, assim como a palavra Ipanema, não possuía semelhança alguma com o Jardim 

Botânico. O buraco feito dos corredores do Maracanã era o mundo do nada que representa o 

perfil da personagem, indivíduo sem lugar, vivendo com as feridas que essa mesma vida lhe 

causara. As palavras do motorista do táxi, ao questionar se o trajeto da personagem era para o 

Jardim Botânico, sugere a necessidade dela realizar o ritual de passagem de morte/vida. Mas, 

ofuscada metaforicamente pela luz do sol e não enxergando ainda as imagens com seus 

significados, a personagem desvia-se, como da primeira vez, do trajeto ao cosmos
13

.  

O drama da Sra. Xavier é representado pelos processos de desencontros constantes e 

de estranhamento que nem ela mesma sabia explicar: ―Ela quis explicar que sua vida era 

assim mesmo, mas nem sequer sabia o que queria dizer com o ‗assim mesmo‘ nem com ‗sua 

vida‘, nada respondeu‖ (LISPECTOR, 1999, p. 11).  

De volta ao lar, a personagem – por nada ter encontrado na rua que a fizesse 

transgredir ao interior de si, na busca de descobrir seu lugar e papel na sociedade – fica 

dividida entre ―tomar uma nova pílula para dormir ou fazer alguma outra coisa‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 15). Ela agora é como o prisioneiro da caverna de que fala Platão 

(2009). Ao retornar para o campo privado, não é mais a mesma. Esse momento marca seu 

novo modo de existir. A partir dele é que as demais imagens que a Sra. Xavier enxerga serão 

agora iluminadas pelo sol, revelando, pouco a pouco, sua condição de sujeito. Assim sendo, 

ela viverá, como veremos adiante, a crise de identidade, uma vez que, abertos os olhos, não 

poderá conviver nunca mais com as imagens de sombras. 

Resgatando a cena em que a personagem toma outra pílula, podemos dizer que essa 

experiência vivida pela Sra. Xavier é de recusa a luz do sol
14

 que machucava seus olhos, uma 

vez que ela, além de reconhecer que sua vida é confusa, por não saber direito que rumo tomar, 

ao invés de parar no Jardim Botânico, quando estivera na rua, para numa rua escura, sem ter, 

no entanto, o que fazer. Em casa também não tinha o que fazer. Por isso, o uso das pílulas. A 

                                                           
13

 Usamos a palavra cosmos de acordo com a concepção de Eliade (1992b), que defende ser esse um lugar de 

renovação e sinônimo para o encontro da verdade. No pólo oposto está o caos, o mundo da desordem e cheio de 

incertezas. 
14

 No mito da caverna, o primeiro olhar para o sol, simbologia da realidade das imagens, é um olhar que causa 

dor. Posteriormente é que o prisioneiro se acostuma a ver a luz de frente. Se, no entanto, retornar a caverna, seus 

olhos doerão mais ainda porque ele agora não suporta mais a escuridão. 



129 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

Sra. Xavier, em contraposição com a vida do marido, que viajava constantemente, busca algo 

para preencher o tempo. Dormir torna-se para ela um passatempo contínuo, que a faz 

obrigatoriamente repudiar a realidade e aí viver de sonhos e fantasias que ela nunca realizaria 

na esfera concreta da sua vida: o curar-se do esvaziamento interior e, por enfim, encontrar a 

sua dignidade e, quem sabe, um dia deixar Ipanema pelo Jardim Botânico.  

Os sonhos e sonos aparecem na narrativa representando metaforicamente a fuga da 

personagem do mal-estar moderno, do vazio sombrio e das suas ―obrigações‖ múltiplas, na 

tentativa de voltar ao estado em que as imagens não passavam somente de ilusão e onde sua 

condição não a afligia, pois era a de entorpecimento: ―apenas tem sonhos, que lhes é 

impossível ter uma visão real, enquanto se servirem de hipóteses que não chegam a tocar-lhes, 

por não poderem justificá-las‖ (PLATÃO, 2009, p. 230). Dormir, como já afirmaria o grande 

poeta inglês William Shakespeare através das palavras que coloca na boca do personagem 

Hamlet da tragédia, homônima, é a representação da fuga do mal que martela a busca de 

encontrar as respostas e desvendar o mistério que atormenta a alma e acaba com a dúvida e o 

indizível: 

 

HAMLET: Ser ou não ser – eis a questão. 

Será mais nobre sofrer na alma 

Pedradas e flechadas do destino feroz 

Ou pegar em armas contra o mar de angústias –  

E, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer; dormir; 

Só isso. E com o sono – dizem – extinguir  

Dores do coração e as mil mazelas naturais 

A que a carne é sujeita; eis uma consumação  

Ardentemente desejável (SHAKESPEARE, 2006, p. 63). 

 

Mas, voltando aos rumos sem rumos, dos quais a protagonista de ―A procura de uma 

dignidade‖ tenta se desviar em busca de uma identidade, podemos afirmar que a letra de 

câmbio perdida e que ela procurava há dias, sobrepesa o recorte temático que o narrador dá à 

narrativa: a busca sem fim por algo, e esse algo, no todo, de extremo valor. No mais, a 

personagem também se perdera; entre um caminho e outro até chegar ao Maracanã e entre as 

trilhas da vida. Convém assim questionar se ela, como a letra de câmbio que se perdera, tinha 

também valor. Esse paralelo entre a letra de câmbio e a personagem, expressa o tom irônico 

do narrador que busca mostrar a barbárie da realidade vivida pela Sra. Xavier. Se uma letra de 

câmbio, que representa dinheiro, se perde, quanto mais a Sra. Xavier, que há muito vivia nos 

corredores sem saída e nos elevadores enguiçados.  
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Essa comparação, aludida no discurso narrativo, sugere ainda a desumanização do 

homem na sociedade capitalista. A personagem iguala-se a uma letra de câmbio, isto é, a um 

objeto a ser medido pela lógica financeira. Nesta lógica, os valores humanos e os sentimentos 

afetivos são deixados à parte para dar lugar àquilo que financeiramente possa valer mais. A 

letra de câmbio que estava perdida, poderia se vencer e não constituir mais valor financeiro. A 

personagem, já velha e solitária, se perde dos outros e de si-mesma e também deixa de ter 

valor diante da massificação narcisista. 

Estando ela perdida e metaforicamente vencida, o lugar mais adequado para estar seria 

caracteristicamente marcado pela escuridão. Esta ideia é aludida pela equiparação que 

fazemos entre a personagem e a letra de câmbio. Ao procurar por esta debaixo da cama, a Sra. 

Xavier procura por si-mesma em um lugar que, por não ter mais valor, já lhe é de direito: 

debaixo da cama, um lugar tenebroso, marcado pela escuridão, pelos pesadelos e, ao mesmo 

tempo, pela inferioridade, já que declara as substâncias subterrâneas de outro mundo que se 

esconde e que renega os prazeres: ―Agora lhe ocorria: e por que não embaixo da cama? 

Talvez. Então se ajoelhou no chão. Mas logo se cansou de só estar apoiada nos joelhos e então 

se apoiou também nas duas mãos‖ (LISPECTOR, 1999, p. 15). Mas a letra de câmbio, como 

tudo na vida da personagem, não estava onde ela procurava.  

 

2. 4. Identidade feita de estilhaços 

 

É interessante notar que as imagens visualizadas pela personagem de ―A procura de 

uma dignidade‖, ao longo de todo o conto, põem em cena sua duplicidade. No início da 

narrativa, vimos que isso acontece pelo viés de luz e sombra e de verdade e ilusão. 

Posteriormente, temos a ideia de revelação da essência do Ser quando a protagonista está nua 

na cama. Ao sair para a rua, as imagens aos poucos se revelam e, ao chegar em casa, com 

mais imagens, o duplo se torna mais nítido, mostrando, através do exercício de alteridade, a 

identidade da personagem. Se nos três primeiros momentos a visão da Sra. Xavier ainda não é 

iluminada pelo sol
15

, no quarto momento, quando esta chega em casa, cada imagem 

visualizada, dirá, não mais somente ao leitor, mas inclusive à personagem, algo de seu mundo. 

Essa relação Eu/Outro que, como já foi explicitado anteriormente, perfaz-se em todo o conto 

através de elementos metafóricos, revela a presença do duplo e, com ele, os aspectos 

                                                           
15

 A referência é ao mito da caverna de Platão, sobre o qual já fizemos esclarecimentos e relações com o 

comportamento da personagem do conto. 



131 

 

............................................................................................................................. .......................... 

Programa de Pós-Graduação em Letras – UERN/CAMEAM 

Retratos de Narcisos: metáforas da identidade cindida na construção de personagens em três contos de Clarice Lispector 

Vilmária Chaves Nogueira 

 

 

envolvendo a identidade. No mito de Narciso, a identidade verdadeira só é revelada quando o 

sujeito consegue encontrar a metade faltante e juntar-se a essa. Para enxergar-se de fato, a 

personagem precisa ver o seu outro. Entretanto, cabe lembrar que esse outro é parte do 

mesmo.  

 No que se refere à cena na qual a Sra. Xavier, de quatro com as mãos e os pés no chão, 

posiciona-se a fim de procurar a letra de câmbio debaixo da cama, podemos dizer que o 

narrador traça uma visão animalesca da personagem, que a faz perder as qualidades de ser 

racional, conferindo-lhe a condição de objeto. Nesse sentido, vale acrescentar que aqui o jogo 

Eu/Outro é colocado como algo que revela a identidade da personagem: uma identidade 

estilhaçada. Nessa relação de alteridade metafórica, o outro se converte no mim. Nesse caso, 

percebemos mais uma vez aspectos que denotam a dualidade da Sra. Xavier. Isso pode ser 

explicado porque em um momento ela aparenta ser alguém da alta sociedade; alguém que tem 

valor porque parece ser jovem e anda de táxi pelas ruas do Rio Janeiro, em bairros ricos como 

o Leblon. Em outro momento, temos que sua imagem, de quatro, como um animal 

quadrúpede, denuncia outra identidade: uma identidade de alguém sem nenhum valor. A 

relação Eu/Outro revela, como já afirmaria Pontieri (2001), o direito e o esquerdo do mesmo. 

Desse modo, convém mencionarmos que a Sra. Xavier e a imagem de cadela que o narrador 

mostra, compõe o todo que é a personagem; compõem a imagem que representa sua 

identidade.  

 Convém destacar o tom cômico da narrativa ao construir essa imagem da personagem. 

O narrador, ao igualar metaforicamente a figura feminina desse conto com um animal 

irracional, mostra a barbárie alcançada pelo homem no cenário atual. Essa relação nos permite 

enxergar o produto final de uma sociedade que tem, a cada dia, multiplicado o individualismo 

e, resultante daí, o atrofiamento social, ao invés do progresso e da civilidade. No que diz 

respeito a protagonista da narrativa, vale mencionar que a relação Eu/Outro, animal 

racional/animal irracional, refere-se a sua condição coisificada. Ela era um ser irracional por 

não enxergar a realidade e era ainda sem dignidade e sem identidade por nunca saber o 

caminho a seguir e por não ser reconhecida pelo seu nome, e sim pelo nome do marido. É por 

esse aspecto e por não conseguir encontrar as saídas dos labirintos, que a senhora demonstra 

estar cansada de ser bicho humano: ―Quem sabe, a Sra. Xavier estivesse cansada de ser um 

ente humano. Estava sendo uma cadela de quatro. Sem nobreza nenhuma. Perdida a altivez 

última‖ (LISPECTOR, 1999, p. 15). Mas mesmo preferindo ser somente bicho, a personagem 

continua sem dignidade e sem identidade, pois como nos indicam as palavras do narrador, a 
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posição em que ela se encontra não lhe propicia nobreza nem altivez. Em outras palavras, 

podemos dizer que nem mesmo debaixo da cama ela encontraria a saída para seus 

desencontros e conflitos, e continuar agachada era, como o plano narrativo nos mostra, 

―nunca sair do Maracanã‖ (LISPECTOR, 1999, p. 15), isto é, nunca assimilar o sentido do 

silêncio que as ausências da multidão lhe causavam e que a condenavam à dissipação e 

incompreensão de si, pois vivia sem as saídas, sem as brechas, sem os rumos, enfim, sem o 

―não-me-lembro-mais-o-quê [...]‖ (LISPECTOR, 1999, p. 12) que tanto fazia falta e que aqui 

se resume ao vazio narcisista do espectro categórico do eu que não sou mais.  

Retomando mais uma vez o jogo de luz e sombra e fazendo relação com a cena da Sra. 

Xavier na posição de cadela, podemos dizer que não é olhando para as trevas que a 

personagem poderá enxergar-se de fato. Ela, nesse momento, ainda não alcançou a luz do sol 

e as imagens dizem algo, mas não dizem tudo; dizem que ela não tem identidade, mas não 

dizem que buscar a identidade, no meio moderno em que ela vive, é uma trilha que não leva 

ao topo, mas a base da montanha. Quando tratamos desse aspecto, estamos nos referindo ao 

mito de Sísifo. Esse herói grego é como o Narciso moderno. Ele tem uma tarefa que nunca 

chega ao fim: a de levar uma enorme pedra ao topo da montanha. Quando Sísifo chega perto 

do topo, se cansa e a pedra desce montanha abaixo. A relação que fazemos com o mito de 

Narciso na versão moderna diz respeito à busca constante pelo eu verdadeiro. Quando o 

sujeito pensa que está prestes a resolver o problema do seu descentramento, descobre que esse 

não tem solução. Isso encontra explicação porque o Narciso moderno não consegue vencer a 

luta contra o modelo de comportamento propagado pela grande massa capitalista, tal como 

vimos no primeiro capítulo deste trabalho ao discutirmos acerca dos estudos de Adorno, 

Lasch e Costa. 

 Voltando ao conto, convém lembrar que no início da história, o narrador menciona que 

a personagem só consegue adquirir as coisas quando parece desistir de encontrá-las, isto é, 

quando deixa de desejá-las. Com a letra de câmbio acontece o mesmo. Quando a personagem 

desiste de continuar procurando esse objeto de valor é que, por abrir ocasionalmente a gaveta, 

o encontra: ―E como sempre, já que desistira de procurar, ao abrir a gavetinha de lenços para 

tirar um – lá estava a letra de câmbio‖ (LISPECTOR, 1999, p. 15). Essa cena revela o 

descontínuo das coisas que rodeavam a vida da Sra. Xavier. Desistiria ela também de 

encontrar-se e se conformaria com as coisas dadas sem esforços e sem nomes? Nessa 

perspectiva, a personagem recolheria apenas os restos humorísticos da insólita realidade e isso 
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era o mesmo que vagar de corredor a corredor, entrando e saindo de dentro de buracos, a 

procurar em vão por uma saída.  

 A posição corporal da protagonista também é importante para que o leitor compreenda 

a construção da sua identidade. O Narciso clássico está deitado, numa posição de conforto e 

no final da sua história ele consegue dar o grande mergulho rumo ao ritual de iniciação. O 

Narciso moderno é alguém que está numa posição de desconforto. A Sra. Xavier, por 

exemplo, ou está de quatro ou em pé, posição que maltrata as pernas e os joelhos 

respectivamente. Quando se deita é para dormir a fim de fugir, como já mencionamos no 

tópico anterior, da sua ferida de não conseguir resolver os problemas relacionados à 

identidade. O Narciso moderno é alguém que tem um destino desconfortável; um destino que 

lhe confere uma identidade feita de estilhaços.  

No que se refere à personagem, seu destino é o de estar sempre cansada: cansada de 

não achar as saídas; cansada porque os caminhos percorridos não a levam a desvendar o 

mistério da vida; cansada por estar de quatro e nem assim encontrar o que procura: a letra de 

câmbio como metáfora do eu; e cansada por não poder nunca mudar de destino. O destino da 

personagem é o de estar sempre a fazer muito esforço para encontrar o si-mesmo e, no fim, 

nada encontrar a não ser outros ―destinos‖. Destinos esses que são sinônimos, segundo a 

narrativa, de ―aquilo‖, palavra que a Sra. Xavier usa para se referir à vergonha. Não ter um 

destino, mas ―destinos‖ a faz pensar em forçar um destino e isso vem na ideia de desistir de 

fugir do seu esfacelamento: ―Finalmente assoou o nariz. Então pensou o seguinte: que ela 

forçaria o ‗destino‘ e teria um destino maior. [...] E isso de estar presa a um destino ocorrera-

lhe porque já começara sem querer a pensar em ‗aquilo‘‖ (LISPECTOR, 1999, p. 15).  

A heroína desse conto começa a sentir que a luz está começando a chegar e com ela 

seu ardor. Isso é sugerido porque ela começa a perceber que não há escolha a não ser a de 

forjar seu próprio destino. O que também não resolveria o problema do seu descentramento. 

 O estilhaçamento identitário da personagem é desencadeado pela ideia que vem à 

mente da Sra. Xavier de ser completa e, quem sabe, única:  

 

Ela pensou que bem faria qualquer tipo de permuta com outro ser. Foi então 

que lhe ocorreu que não havia com quem se permutar: que quer que ela 

fosse, ela era ela e não podia se transformar numa outra única. Cada um era 

único. A Sra. Jorge B. Xavier também era (LISPECTOR, 1999, p. 15-16).  

 

Na cena acima, é notório o jogo narrativo entre o adjetivo único. No primeiro 

momento a personagem demonstra estar em busca de se juntar, como os estudos de Platão 
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(2008) relatam, com o outro, reconhecendo-se, dessa forma, como ser dividido que busca a 

outra metade. No entanto, observando ainda a cena, no momento subsequente, a Sra. Xavier 

concebe não somente ela, mas todas as pessoas, como seres únicos. Podemos assim dizer que 

o único do primeiro caso representa o esfacelamento do eu. O do segundo caso representa as 

identidades narcisistas modernas que tornam os seres humanos cada vez mais individualistas, 

vivendo cada um por si, sendo, ao mesmo tempo em que ―únicos‖, ocultos e voltados para a 

própria imagem, sofrendo da ausência de sentimentos e da nulidade da alma e do amor ao 

outro. O jogo com o adjetivo único circunscreve, na narrativa, a representação da desordem 

narcisista. Dotada de uma condição clivada, a personagem enxerga-se numa guerra de eus e 

percebe que lutar contra a individualidade é perda de tempo, pois todos são únicos, ou seja, 

ocupam uma posição de individualismo. Assim sendo, não há espaço para a busca da luz, para 

a saída dos corredores, uma vez que isso representaria sua própria exclusão social, pois ou o 

sujeito é ―único‖ ou ele não está dentro do sistema capitalista burguês. Atendendo ao desejo 

maior de aceitação das massas narcisistas e da sociedade capitalista, segundo o que concebem 

Adorno e Horkheimer (1985), a atitude da personagem é a favor da patologia narcisista. 

 É útil mencionar que o jogo narrativo entre o adjetivo único reporta ainda a discussão 

sobre a posição do Narciso moderno. O Narciso moderno é alguém que deseja ser o único em 

tudo e dentro da totalidade do mundo ele é solitário porque deseja alcançar o topo. No 

contexto capitalista burguês, segundo o que postulam Adorno e Horkheimer (1985), há uma 

luta pelo topo e nessa, cada indivíduo encontra-se solitário. Na visão de Bauman (2008) 

ninguém é guardião de ninguém. Assim sendo, pelo que refletimos sobre os sentimentos da 

personagem na voz do narrador, podemos dizer que a discussão acerca do adjetivo único 

expressa, além do individualismo, como comentamos, a solidão e o sentimento competitivo. 

Cada um, sendo único, tem que encontrar por si só um lugar no topo. Assim sendo, não há 

com quem permutar, uma vez que a luta é canibal e cada sujeito tem a tarefa de ―engolir‖ o 

outro para não ser engolido. Desse modo, não há relações afetivas ou se há elas são por 

interesse – seja o financeiro ou de qualquer outro desejo que venha a afirmar a capacidade 

egóica do Narciso moderno. 

E se estamos falando da posição do sujeito e do seu lugar no palco da grande massa, 

lembramos de Ulisses da Odisséia de Homero. Esse herói é a representação do herói da 

modernidade. Ele é único no sentido de que vive sua solidão a fim de alcançar seus objetivos. 

Nisso, dizemos que ele ocupa essa posição a fim de atender a exigência da grande massa 

capitalista burguesa. A Sra. Xavier, uma mulher acostumada a usar máscaras, inserida num 
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ambiente capitalista burguês e aderindo ainda aos ―valores‖ da indústria cultural e da 

publicidade – aspecto demonstrado no conto tanto pelo uso das máscaras quanto pelos lugares 

que a personagem frequenta ou deseja frequentar, como a aula inaugural para a qual ela não 

encontrou o caminho –, é também única e por isso mesmo está sozinha no seu caminho, 

porque todos estão sozinhos. Mas o que se busca não é o lugar do sagrado perto de Deus 

(como quando Moisés sobe a montanha para receber a tábua dos dez mandamentos), mas um 

lugar acima desse.    

Nessa discussão e, voltando à imagem grotesca de cadela utilizada como representação 

da condição da personagem, dizemos que essa imagem carrega o peso de representar a 

sociedade das massas. Nessa sociedade não há espaços para sentimentos. Por isso a 

personificação da Sra. Xavier em bicho. Na contemporaneidade, como canibais que somos – 

ideia defendida por Adorno e Horkheimer (1985) e ainda por Costa (2003) – só há espaço 

para a segurança ilusória dos prazeres do olhar. Tal aspecto exige, voltamos a dizer, a 

repressão dos sentimentos, e isso é visto nas ações da personagem, pois ―há 30 anos não 

chorava, mas agora estava tão cansada. Se é que aquilo era choro. Não era choro. Não era. Era 

alguma coisa‖ (LISPECTOR, 1999, p. 15). 

A Sra. Xavier diz, portanto, que era única, mas seu drama ainda permanece existindo, 

porque ela não pode negar que aquilo – sua posição de aprisionamento na sociedade burguesa 

capitalista – era aquilo e que, portanto, representava o destino – uma vida com identidade 

esfacelada e sem espaço para o eu. E o único, no sentido da representação de um eu 

esfacelado e também individualizado, é sinônimo do nada/vida da personagem, demonstrado, 

sobretudo, pela simbologia da escuridão dos corredores e que, de fato, é a alegoria para a 

condição da personagem que não é o ela, muito menos o você. Ela é única, mas não tem 

identidade; é única, mas não pode dizer que tem vida. 

Reconhecendo, no entanto, que cada pessoa era única, o aquilo deixa de ter um caráter 

somente de vergonha para dar lugar também ao desejo do desfrute à imagem/arquétipo do 

mundo capitalista burguês, simbolizada no conto pelo cantor Roberto Carlos. Isso é entendido 

porque sabendo e reconhecendo as regras sociais, a personagem enxerga que o destino de ser 

único, no sentido individualista do termo, é inevitável. O aquilo se transforma então em fome. 

Fome narcisista de estar no topo e isso é representado pela adoração da personagem ao ídolo 

da televisão: Roberto Carlos. Tal amor pelo ídolo vem do desejo de ser como ele. Essa ideia é 

expressa na narrativa pelo modo como o narrador descreve o rosto do cantor, aproximando as 

descrições com traços de um sujeito feminino – a velha – e jovem – a imagem idealizada 
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construída pelas máscaras que escondem a idade da personagem –, aspectos visíveis na 

expressão menina-moça: ―Então, já que não pudera se impedir de pensar nele, o jeito era 

deixar-se pensar e relembrar o rosto de menina-moça de Roberto Carlos, meu amor‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 16).    

A adoração ao ídolo representa ainda uma espécie de defesa do eu. Conforme Costa 

(2003), o sujeito narcisista é um sujeito que está sempre tentando esconder seu eu-negado, 

porque esse lhe revela suas fraquezas. Assim sendo, ele busca o prazer por outros meios a fim 

de sustentar a imagem idealizada para ser adorado pelo seu outro e se auto-afirmar. Sendo 

única, a personagem do conto precisa ser adorada, precisa estar no topo. Para tanto, ela 

necessita de algo que continue alimentando seu prazer e segurança ilusórios. E isso vem do 

desejo a um ídolo que atenda à adoração das massas e ao modelo narcisista de sucesso e 

dinheiro. Essa adoração é um meio que o narcisista encontra de fugir do seu drama 

existencial. Em outras palavras, é um meio que ele encontra para disfarçar ou encobrir sua 

ferida com uma casca mais grossa. Mas o Narciso moderno, nem através de sucesso, de 

cosméticos ou até mesmo de dinheiro, consegue sarar sua ferida. Ele apenas enxerga o 

tamanho do seu drama. 

E a personagem, quando vai ao banheiro, enxerga no reflexo de si no espelho sua 

ferida e configura-se assim como o Narciso moderno, que desperta para a verdadeira realidade 

e passa a reconhecer seu lugar no mundo. Isso acontece porque, como dissemos antes, na 

visão de Umberto Eco (1989), o espelho é um elemento que mostra a verdade e liberta o 

sujeito das imagens de ilusão. No que se refere ao mito da caverna, com o qual viemos 

estabelecendo um diálogo desde o começo das nossas discussões, faz-se necessário retomá-lo 

mais uma vez. Ao olhar o espelho, a personagem é como aquele prisioneiro que enxerga o sol 

de frente. Contudo, a Sra. Xavier, diferentemente de Narciso clássico, é uma heroína moderna 

que rejeita continuar a olhar o sol de frente. Dito de outro modo, não é por encontrar seu outro 

que ela alcançará a individuação e viverá do eu, do outro e do mundo – por reconhecer na 

quebra da totalidade uma possibilidade para realizar o ritual de passagem.  

Isso porque esse momento da narrativa faz com que a figura feminina do conto 

enxergue as duas faces de si: uma face – exterior – que demonstra o que ela finge ser; outra 

face – interior – que mostra quem ela é, e que ao mesmo tempo revela uma imagem negada. É 

o que podemos constatar na seguinte cena do conto: ―Por fora – viu no espelho – ela era uma 

coisa seca como um figo seco. Mas por dentro não era esturricada. Pelo contrário. Parecia por 

dentro uma gengiva úmida, mole assim como gengiva desdentada‖ (LISPECTOR, 1999, p. 
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16). Percebemos, assim, que ser única – entendendo o termo na metáfora do Narciso 

moderno, como já foi explicado –, era, via de regra, viver pelas vias truncadas da existência 

que joga o ser para o desorganizado meio termo do eu/outro.  

Lembrando mais uma vez que o desejo da personagem só é alcançado quando ela 

desiste das coisas, no que se refere ao artista da televisão, ela tenta fazer a mesma coisa. No 

entanto, afirmamos que se ―as coisas entre ele
16

 e ela‖ (LISPECTOR, 1999, p. 16) 

acontecessem, pela desistência do ―amor‖ ao cantor, sua história seria marcada pela mesma 

presença da ferida, do buraco feito e do destino. Isso acontece porque essa desistência, quando 

não era de verdade não funcionava: ―Mas bem sabia que a desistência mágica só dava 

resultados positivos quando era real, e não apenas um truque como modo de conseguir‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 16).  

Além disso, cabe lembrar que a junção ele-ela a que a senhora deseja, não é sinônimo 

de alcance da plenitude, como defendia Aristófanes em Banquete de Platão. O ele-ela é 

expressão mais nítida do desejo metamórfico de ser o clímax e de estar no topo. Nesse 

sentido, amar Roberto Carlos é amar a fama, é atender aos apelos da indústria cultural e isso é 

vergonhoso ao eu verdadeiro e também não é Destino, mas destino. E a falsa desistência pelo 

cantor ou pelas máscaras é somente sinônimo de uma vaidade narcisista, como a de Dorian 

Gray no romance de Oscar Wilde. Vaidade que não consegue encobrir os desejos do ego de 

ser o herói moderno: um herói que tudo pode, que tem fama, dinheiro e é idolatrado por uma 

grande massa que está a adorá-lo, mas esperando também o momento que ele caia para tomar 

seu trono. 

Esse jogo discursivo Eu/Outro – na discussão do termo único – e unidade na 

totalidade, circunscreve-se não somente para a Sra. Xavier, mas, segundo o narrador, para 

todas as pessoas, fato esse que nos conduz ao entendimento do vazio interior das 

personalidades narcisistas da atualidade, e do incompreensível nada que se dá pelo anonimato 

da falta de identidade, decorrente do reconhecimento de um papel no mundo diferente daquele 

que o sujeito deseja. Nós podemos verificar a discussão dessa idéia na seguinte passagem do 

conto:  

 

vislumbrou que todas as pessoas são anônimas. Porque ninguém é o outro e 

o outro não conhecia o outro. Então – então a pessoa é anônima. E agora 

estava emaranhada naquele poço fundo e mortal, na revolução do corpo 

(LISPECTOR, 1999, p. 17).  

 

                                                           
16

 Roberto Carlos. 
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O não reconhecimento do outro é também o não conhecimento de si mesmo, condição 

essa que perpassa as narrativas literárias do tempo moderno e sugere a simetria dessas com o 

homem. A Sra. Xavier nunca conseguiu desenvolver relações de alteridade porque seu olhar 

estava voltado para a imagem exterior e seu desejo era produto do desejo consumista burguês. 

O emaranhado que era característica da própria natureza feminina da personagem 

revela a escuridão dos buracos negros que, no todo, não leva a lugar nenhum a não ser ao de 

descida. Esse caminho empobrece a audácia desejada e restabelece a ideia do sono que traz à 

cena os sonhos irrealizáveis. Por isso ela enxerga-se anônima e dentro de um poço fundo. 

Ao que tudo indica, a estrutura perfeita da junção do ele ela, resultante da negação do 

outro e, consequentemente do verdadeiro eu, não ia acontecer. A Sra. Xavier continuava 

sendo ninguém, vivendo os percalços dos destinos, pois seu desejo, por ser cheio de 

lubricidade, era difícil de ser verdadeiramente rejeitado para enfim tê-lo em mãos, como viera 

a acontecer com a letra de câmbio. Não havendo clímax – Roberto Carlos – na sua vida, a 

personagem ―concluiu que iria morrer secretamente assim como secretamente vivera‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 17). Isso pode ser entendido porque a imagem idealizada do cantor 

era sinônimo de uma imagem idealizada da protagonista, e que não passava de ilusão. Essa 

imagem era, segundo o narrador, tão delicada que se tornava incapaz de ser atingida pela 

personagem.  

E se há, como comentamos anteriormente, um diálogo com o conto ―Amor‖ de Laços 

de família (1960), há também um diálogo com o conto ―Onde estivestes de noite‖ (do livro de 

contos homônimo) no que se refere à adoração da imagem idealizada. Nesse conto de Clarice 

Lispector, a história narrada mostra que o sujeito moderno, quando procura alcançar o estado 

de individuação, realiza uma viagem fora de tempo. Esse conto é a epopéia do homem 

contemporâneo que viaja na escuridão como um Sísifo, tentando atingir o inatingível, pois 

tudo não passa de ilusão. O palco narrativo desse conto mostra a guerra canibal dos sujeitos. 

Nessa guerra não há lei, como também não há na sociedade moderna, uma vez que o homem 

deu ―Adeus. A-Deus‖ (LISPECTOR, 1999, p. 56; ―Onde estivestes de noite‖). Por isso ele 

está sempre na base da montanha
17

, pois prefere a escuridão
18

 no dia ao invés da luz
19

 na 

noite. 

E é por dar adeus a Deus que a personagem de ―A procura de uma dignidade‖ se 

perde, pois tudo o que importa é atingir a imagem idealizada do herói moderno: ―E por causa 

                                                           
17

 A alusão é novamente ao mito de Sísifo. 
18

 Escuridão no sentido de imagens de sombras, de imagens de ilusões. 
19

 Luz no sentido de descobrir os mistérios da existência. 
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de Roberto Carlos a senhora estava envolta nas trevas da matéria onde ela era profundamente 

anônima‖ (LISPECTOR, 1999, p. 16-17).  

Mas, convém lembrar que, se de um lado o dia de verão aparece denotando um dia 

fora da estação, o desejo da personagem de ser como Roberto Carlos é também fora de 

estação. Isso é entendido porque o Narciso moderno é alguém que procura a segurança na 

imagem idealizada, como a de Roberto Carlos. Assim sendo, não é por se cansar na sua 

jornada, nem muito menos por ser como o cantor, vivendo no auge da fama, que a Sra. Xavier 

consegue encontrar a solução para o drama do quem sou eu. Por todos os lugares em que 

anda, a Sra. Xavier só encontra interrogações. Com o cantor não seria diferente. 

Ao olhar sua imagem no espelho, a personagem conclui que não pode atingir o topo, 

porque ela era muito diferente de Roberto Carlos. Ela conclui ainda que andando por uma 

trilha como a do Maracanã, ou por outra em que tenta ser o herói idolatrado – Roberto Carlos 

– continua sendo ninguém:  

 
E ela vivia como se ainda fosse alguém, ela não era ninguém. A Sra. 

Jorge B. Xavier era ninguém. Então quis ter sentimentos bonitos e 

românticos em relação à delicadeza de rosto de Roberto Carlos. Mas não 

conseguiu: a delicadeza dele apenas a levava a um corredor escuro de 

sensualidade. E a danação era lascívia. Era fome baixa: ela queria comer a 

boca de Roberto Carlos. Não era romântica, ela era grosseira em matéria de 

amor. Ali no banheiro, defronte do espelho da pia.  

Com sua idade indelevelmente imaculada.  

Sem ao menos um pensamento sublime que lhe servisse de leme e que 

enobrecesse a sua existência (LISPECTOR, 1999, p. 17).  

 

Essa cena nos reporta ao pensamento de Adorno e Horkheimer (1985), quando 

defendem que no meio capitalista burguês, o sujeito pode ser súdito com relação aos seus 

outros, mas ao mesmo tempo é escravo do sistema. Com relação à Sra. Xavier, podemos 

acrescentar que a perfeição observada na imagem do cantor contrastava com a imagem 

grotesca de uma velha com quase 70 anos de idade cheia de desejos insaciáveis, já que ela, em 

termos da imagem que se exige no mundo contemporâneo, não era tão atrativa: ―Seus lábios 

levemente pintados ainda seriam beijáveis? Ou por acaso era nojento beijar boca de velha?‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 18). Quando questiona sobre esse aspecto, o narrador mostra-se bem 

sarcástico. Mas como não poderia agir desse modo? Ele está diante de uma personagem que 

não sabe nada de si-mesma. Não sabe que rumo tomar na vida e, o mais importante, não tem 

nome, pois se esconde por trás do sobrenome do marido e que, portanto, torna-se, até mesmo 

no banheiro, ―tão anônima quanto uma galinha‖ (LISPECTOR, 1999, p. 17). Por ser anônima, 

a Sra. Xavier não consegue o trono e sabe que mesmo que conseguisse seria sempre alguém 
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com um eu esfacelado. Sendo assim, com máscaras ou sem máscaras, ela reconhece que todos 

morrem. Uns literalmente. Outros secretamente. Outros morrem secretamente e literalmente. 

Vale dizer ainda que, assim como a Sra. Xavier metaforicamente não estava em lugar 

algum, e era, além de uma desterritorializada, o nada e o ninguém, a solução do seu ―caso de 

amor‖ não estava nem na escuridão dos subterrâneos da cama ou numa gaveta, muito menos 

no calor do dia, já que seu desejo estava longe de se tornar real, porque era um desejo fora de 

estação. Na falta de um calor aquecedor, naquele dia de inverno, tampando metaforicamente 

aquilo e aquele buraco feito pela vida, a personagem, ao descobrir a impossibilidade de viver 

com o reconhecimento de si e com a imagem de completude e perfeição projetada no cantor – 

pois percebe que por viver nesse mundo globalizado não há saídas para o seu esfacelamento – 

despede-se da vida. Despedir-se da vida é uma atitude confirmativa de que realmente não há 

saídas, pois o Narciso moderno é alguém que se enxerga na duplicidade e sabe que essa ferida 

é crônica; ele é alguém que tem um desejo fora de estação. Um desejo, como o da Sra. Xavier, 

de encontrar as saídas numa imagem idealizada, sabendo, no entanto, que essas saídas não são 

saídas e sim prisões:  

 
Ali estava, presa ao desejo fora de estação assim como o dia de verão em 

pleno inverno. Presa no emaranhado dos corredores do Maracanã. Presa ao 

segredo mortal das velhas. Só que ela não estava habituada a ter quase 70 

anos, faltava-lhe prática e não tinha a menor experiência (LISPECTOR, 

1999, p. 17-18). 

 

O grito da personagem ao chamar ―Robertinho Carlinhos‖ nos permite interpretar que 

o mundo da fama, embora aparente no contexto burguês capitalista ser forte e grande, é 

pequeno, aspecto esse denotado pelo diminutivo no nome do cantor. Ser um herói moderno é 

ser pequeno porque não há relações afetivas. Isso é expresso na narrativa através da descrição 

do cantor: ―E Roberto Carlos parecia tão casto, tão assexuado‖ (LISPECTOR, 1999, p. 18). O 

amor pela imagem idealizada é, assim, um amor fútil como um desejo fora de estação.  

É por querer o fruto fora de estação e por não tê-lo  

 

que a Sra. Jorge B. Xavier bruscamente dobrou-se sobre a pia como se fosse 

vomitar as vísceras e interrompeu sua vida como uma mudez estraçalhante: 

tem! que! haver! uma! porta! de saiiiiiída! (LISPECTOR, 1999, p. 18).  

 

As marcas tipográficas na última sentença expressa pela Sra. Xavier revelam o drama 

vivido por alguém que se configura como o Narciso moderno. Os pontos de exclamações 

depois de cada palavra configuram obstáculos encontrados nos caminhos pedregosos que a 
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personagem é obrigada a percorrer até o fim da sua existência sem chegar ao estado de 

individuação. O esfacelamento da personagem é expresso ainda na palavra SAIIIIIÍDA. Na 

repetição da letra i entre as sílabas iniciais e finais da palavra percebemos a dualidade da 

figura feminina do conto, tendo sempre que escolher entre um caminho e outro, aspecto 

expresso na simbologia da primeira e da última sílaba da palavra. A personagem, não 

podendo resistir aos valores da sociedade burguesa capitalista, está também na posição de 

entremeio. Ela, depois de olhar-se no espelho, não pode viver mais de persona, mas não 

alcançou o eu verdadeiro. Separando-se as sílabas dessa última palavra SA – Í – DA, temos 

um hiato. Essa classificação, quando nos reportamos à personagem do conto, sugere que ela 

ocupa uma posição central que é de prisão. Em outras palavras, ela encontra-se ainda dentro 

do buraco existencial. Por isso grita por socorro. Ideia denotada pela repetição dos ―is‖. Mas 

ninguém a escuta porque como o i da palavra saída (que pela separação silábica fica sozinho), 

a Sra. Xavier, pela separação que o individualismo da grande massa narcisista impõe, 

encontra-se também sozinha e sem descanso, sendo essa característica entendida através do 

número de ―is‖ que aparece na palavra final. São seis ―is‖ e o sétimo, que seria o dia do 

descanso, não existe. 

Em consonância com esses aspectos, podemos dizer que a morte do corpo da 

personagem segue em busca de encontrar o cadáver da alma. Ela morre por estar presa na não 

aceitação de sua condição e rejeição de despedir-se da imagem idealizada e de fama, como a 

de Roberto Carlos, para encontrar-se consigo mesma. A morte é a fuga da dor existencial 

causada pelo conflito da duplicidade. Conflito expresso na vida do homem moderno que, em 

muitos casos, prefere morrer a sofrer na busca da própria cura. A transformação sentimental 

da personagem explode e decompõe o cadáver de um corpo que já desfalecera há anos. Ela, 

como forma de denunciar uma angústia sem cura e mostrar o sangue que jorra de uma ferida 

crônica, grita, mas o mundo não pode ouvi-la. Como poderia se a Sra. Xavier, em termos de 

existência metafórica, não faz parte dele. Esse é o destino dos grandes mendigos e prostitutos 

da modernidade: o estar solitários nos palcos privado e público, sendo este último construído 

pela valorização da fama e do dinheiro que os mundos teatrais dos Maracanãs das vidas 

convidam a viver. 
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V  

ENTRE BELAS E FERAS: A FACE DESDOBRADA DO 

EU NO CONTO “A BELA E A FERA OU A FERIDA 

GRANDE DEMAIS” 

 

TIVE UM SONHO NÍTIDO inexplicável: 

sonhei que brincava com o meu reflexo. Mas 

meu reflexo não estava num espelho, mas 

refletia uma outra  pessoa que não eu. 

(Clarice Lispector, Um sopro de vida) 

  

 ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ fecha a coletânea de narrativas que 

compõem o último livro de contos da escritora Clarice Lispector, intitulado de A bela e a fera 

(1979). Narrado em terceira pessoa, o conto descreve o instante em que a personagem Carla 

de Souza e Santos deixa o salão de beleza e, do lado de fora, ao esperar pelo chofer, se depara 

com um mendigo com uma grande ferida na perna. 

 Estruturalmente, o conto se divide em quatro partes. A primeira descreve o lugar onde 

a personagem principal está e o momento em que ela se depara com o mendigo com sua 

grande ferida na perna – encontro que causa medo e repulsa a protagonista do conto. A 

segunda é de revelação; Carla passa por momentos de reflexões sobre sua vida e percebe a 

semelhança/dessemelhança existente entre ela e o mendigo. A terceira narra o momento em 

que a personagem entra no carro, deixando o mendigo para trás; nesse momento ela sabe que 

nunca mais será a mesma, pois enxerga a verdade sobre sua condição existencial. A quarta 

resume-se em uma sentença na qual é revelado o pensamento da protagonista de não ter se 

lembrado de perguntar o nome do mendigo. Essas partes, separadas por um espaço entre os 

parágrafos, mostram as reflexões psicológicas da personagem principal, bem como a evolução 

dos seus questionamentos acerca da sua existência; elementos ligados ao acontecimento 

central do conto: o encontro de Carla com o mendigo e, decorrente disso, o despertar para o 

autoconhecimento da personagem. 
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 Construída num ambiente psicológico e num espaço predominantemente urbano, a 

narrativa de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ conta a história de uma mulher 

pertencente à classe alta. A personagem, esposa de um banqueiro e mãe de dois filhos, 

configura-se como alguém que demonstra preocupação com a imagem pessoal, fato esse 

observado no conto pela menção ao uso da maquiagem. Ela, como todo membro da alta 

sociedade, participa de festas com as amigas e tem motorista particular, uma realidade que 

revela o alto padrão de luxo e conforto, próprio de classes sociais mais abastadas. 

 Os adereços da protagonista e as notas de quinhentos cruzeiros por ela carregadas são 

símbolos de ostentação do luxo e da riqueza de um estilo de vida de classe alta que, conforme 

indica o narrador, simplesmente podiam andar em carros potentes e sem barulho de metal 

enferrujado. O termo podiam, usado pelo narrador, intensifica a condição social da 

personagem. Ela tem uma vida de glamour. No entanto, ao se deparar com um mendigo com 

uma grande ferida na perna, a figura feminina, no momento o qual o narrador chama de único, 

passa a ver e a entender sua vida através de uma retrospectiva simbólica e também 

introspectiva. A partir daí, Carla descobre que o luxo, a casa de campo, os apartamentos, as 

contas pagas do salão de beleza e as festas, custaram um valor que ela mesma não poderia 

medir, valor que é claramente entendido na expressão a nulidade do eu. A personagem, não 

tendo, quando solteira, posses para desfrutar de uma vida cheia de luxo, vende-se como se 

fosse um objeto em troca de uma vida de requinte, o que metaforicamente resulta na renúncia 

de ser o si. Daí a ideia de nulidade, uma vez que o tecido narrativo nos mostra que Carla se 

casou por interesse e tem uma vida conjugal de fachada. Ela também se comporta diante da 

sociedade como se fosse uma atriz, isto é, vive de representações. Ao passo que isso acontece, 

a personagem passa a sofrer de um não conhecimento de si, aspecto esse somente quebrado 

no momento em que ela enxerga-se no ato contemplativo com o mendigo – na narrativa, um 

signo que emblematiza um espelho. 

 

1. Bela e fera: a inversão dos signos no título do conto 

 

A narrativa de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ é permeada por uma série 

de metáforas como a ferida, o diabo, Jesus, a sequidão, etc, que envolvem a temática do 

duplo. Através dessas metáforas, percebe-se a busca pelo autoconhecimento. Essa marca 

discursiva, presente na maioria das histórias criadas por Clarice Lispector, resgata e reatualiza 

o mito de Narciso. É na atualização do mito ovidiano que percebemos o diálogo do texto de 
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Clarice Lispector com aspectos ligados à vida do homem contemporâneo, observado na 

representação de uma personagem que vive o drama de ter um eu esfacelado e busca o sentido 

de continuar existindo.  

Nesse conto de Clarice Lispector, as marcas do duplo circunscrevem-se pelo tecido 

narrativo, funcionando como insígnias que comprovam a imortalidade do mito. Trazendo a 

temática do significado da existência, o jogo de identidade é expresso logo no título, seguido 

de aspectos do discurso que expõem uma íntima relação com o significado metafórico 

sugerido no título da narrativa. 

O título em si já expressa uma binaridade. De um lado temos o adjetivo bela. Do outro 

lado temos o substantivo fera. Essas duas palavras denotam marcas do duplo que se 

expressam pela bipolaridade dos termos empregados na estrutura da narrativa. Dentre esses 

termos, podemos mencionar o sublime/grotesco, o bom/ruim o bonito/feio, o rico/pobre, 

dentre outros. Além disso, essas duas palavras, bela e fera, fazem uma alusão ao conto infantil 

―A bela e a fera‖ cuja narrativa expõe nitidamente os motivos pelos quais alguém pode se 

transformar em fera: amar o exterior e não o interior de uma pessoa, aspectos que farão parte 

das nossas discussões neste trabalho. No conto de Clarice Lispector, os planos opostos 

tendem a se referir, num primeiro momento, as imagens exteriores de Carla e do mendigo 

com a ferida na perna. A primeira é a bela: uma mulher que sai do salão de beleza e que se 

veste com roupas caras e usa maquiagem. O segundo, o mendigo, é o equivalente a fera. Ele é 

um sujeito que assusta por causa da sua imagem grotesca revelada nas roupas e na ferida 

redonda e profunda. É também um sujeito nulo. 

O belo e o grotesco denotam não apenas aspectos referentes às imagens desses dois 

personagens, mas fatores relacionados à vida, tanto a do mendigo quanto a de Carla. O 

mendigo tem uma vida feia porque é pobre, precisa de uma ferida para ganhar o pão de cada 

dia e apresenta-se como um ser maltrapilho. Carla possui uma vida bela porque é casada com 

um bancário, frequenta salões de beleza e ricas festas da sociedade do Rio de Janeiro. 

Percebemos que o título por si só antecipa o tema da duplicidade do conto e ainda a 

realidade dos personagens aparentemente diferentes. No entanto, se, neste primeiro momento 

Carla está para o signo de bela enquanto o mendigo para o signo de fera, ao longo da história 

narrada este quadro sofrerá uma mudança e a personagem será equiparada à imagem grotesca 

típica de uma fera – simbologia atribuída ao mendigo. Mais adiante veremos como se 

configura a similaridade desse personagem com a protagonista do conto.   
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Ainda em relação ao título, podemos dizer, a partir dos elementos empregados em sua 

primeira parte – a bela e a fera – que há uma menção a uma realidade material e diferenciada 

que circunda os personagens. Essa realidade exprime certa cegueira da protagonista da 

história, semelhantemente à cegueira do jovem Narciso quando olha pela primeira vez sua 

imagem no espelho. No primeiro momento em que Carla vê o mendigo, comporta-se como 

um Narciso ―entorpecido‖, no dizer de Cavalcanti (1992) ao referir-se ao mito, pois o jovem 

busca se unir a uma imagem refletida no espelho da água sem identificar que o que ele 

vislumbra é parte de si mesmo. Somente depois, Narciso reconhece que a imagem refletida é 

ele próprio. Esta etapa marca a sua saída do mundo de cegueira para o mundo de visão. A 

personagem do conto, quando contempla pela primeira vez o mendigo, não consegue perceber 

que o mesmo é o reflexo de si – é o que entendemos como cegueira narcísica. Depois de olhar 

o mendigo por um tempo é que Carla começa a perceber a verdade, enxergando no outro, o 

espelho de si-mesma. Nesse momento ela sai do estado de Narké
20

 para entrar no mundo da 

verdade.  

A segunda parte do título, a ferida grande demais, separada pela conjunção ou, expõe 

uma realidade não mais ligada aos aspectos materiais da personagem e sim aos traços 

psicológicos, uma vez que tudo que a protagonista passa a enxergar são imagens reais, 

deixando de lado a ilusão. Assim sendo, é oportuno lembrar que as imagens exteriores 

tornam-se menos importantes do que as interiores, pois é através dessas que a personagem 

central do conto perceberá, como veremos ao longo das nossas discussões, que ela não é bela 

nem fera, mas alguém plural que por ser bela e fera ao mesmo tempo, é marcada por uma 

ferida grande demais. A ferida no conto tem sentido metafórico, revela que a personagem vive 

de máscaras; é uma ferida porque a busca pela imagem ideal de beleza – requisito que tem se 

colocado como essencial para aceitação social –, é uma busca sem fim, portanto, um mal 

crônico. Esse aspecto encontra congruência com as discussões sociológicas propostas por 

Adorno e Horkheimer (1985) quando tratam do comportamento do homem contemporâneo. 

Segundo os estudiosos, a velocidade e a volubilidade das coisas não permitem ao sujeito 

alcançar ou possuir os últimos bens produzidos e isso também se refere à imagem idealizada, 

uma vez que a sociedade prega que para ser bem visto é preciso ter, além da beleza física, 

bens que ostentem o poderio financeiro ou sustentem o modelo de sujeito ideal, tal como é 

propagado no contexto atual.  

                                                           
20

 O estado de Narké refere-se à cegueira narcísica.  
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É assim, a partir deste viés temático que refletimos sobre o problema da identidade nos 

nossos dias, considerando, sobretudo, os novos valores propagados pela indústria cultural. Em 

outras palavras, refletimos acerca da ideia de que o desejo narcisista de alcançar a imagem 

ideal faz com que o sujeito perca sua espontaneidade – é obrigado a fingir ser outro. Em 

suma, ele não tem identidade e sim identidades. 

Carla é uma personagem controlada pelo desejo narcisista. Para ser aceita e admirada 

pelo seu outro, ela faz de tudo, até mesmo renunciar a si-própria em troca de uma imagem 

modelo. É por agir dessa forma que a protagonista do conto anula a sua identidade, figurando-

se como alguém com identidade multifacetada. Quando descobre, no entanto, que ela não 

passa de uma mera imagem, sofre por ver-se na impessoalidade. Em outras palavras, a 

personagem enxerga-se com um eu dual e é consciente de que não existe fuga para o 

problema da crise existencial. 

 

2. O princípio da narrativa 

 

 A narrativa de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ inicia com a palavra 

começa, seguida de dois pontos. Esse recurso linguístico permite inferir que se trata ou de um 

exemplo ou de uma explicação. No caso particular do conto, podemos dizer que a história da 

personagem central, em consonância com a proposta de diálogo entre literatura e sociedade 

defendida por Candido (2010), é um exemplo de como se configura a identidade do homem 

no palco contemporâneo: um sujeito fragmentado.  

 Carla desce de elevador e deixa o Copacabana Palace Hotel. Na rua, ao esperar pelo 

chofer, olha o relógio. Eram quatro da tarde e o motorista a pegaria as cinco. A personagem 

pensa em pegar um táxi porque carrega, dentro da bolsa, uma nota de quinhentos cruzeiros, 

mas desiste e aproveita o momento de estar sozinha, pois há muito não podia desfrutar desse 

privilégio: ―Não se lembrava quando fora a última vez que estava consigo mesma. Talvez 

nunca. Sempre era ela – com outros, e nesses outros ela se refletia e os outros refletiam-se 

nela‖ (LISPECTOR, 1999, p. 99). Sozinha, a personagem tem a possibilidade de olhar para o 

interior de si-mesma. O intervalo que passa esperando pelo chofer é, portanto, sagrado, pois 

permite que ela reflita sobre uma vida inteira.  

Enquanto espera seu José – o motorista –, a protagonista sente o ar fresco no corpo 

todo, balançando os cabelos negros. É tarde de maio, afirma o narrador. O ar fresco é símbolo 

de vida e maio é o mês que representa libertação. Sentindo a vida denunciada pelo teor de 
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libertação, a personagem ausculta sobre sua existência, procurando, através da contemplação 

de sua imagem, saber quem ela é. Porém, ao olhar o espelho, procurando ver a imagem de si, 

Carla enxerga-se como uma grande potência brilhante. Esta visão não condiz, de fato, com o 

interior da personagem. Dizemos que a protagonista visualiza uma aparência ilusionária de si, 

sem saber, no entanto, o que se esconde por trás desta potencialidade enxergada. 

Retomando o que discutimos no capítulo sobre O tema do duplo: percurso teórico, 

convém lembrar do relato do mito de Narciso. Na história desse jovem da mitologia grega, 

percebe-se que ele é alguém que não consegue se relacionar amorosamente com ninguém. 

Narciso, como mostra o poema de Ovídio (2003), rejeita o amor das ninfas e dos oréades. 

Vítima de uma maldição advinda de um de seus admiradores, o jovem se apaixona pela auto-

imagem refletida no espelho da água de uma fonte da qual sacia sua sede. Esse momento é 

descrito por Cavalcanti (1992) como sendo o momento em que Narciso encontra-se imerso 

num estado de totalidade. Ele vive a cegueira de amar demais a imagem exterior. A 

protagonista do conto ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖, ao contemplar a imagem de 

si no pequeno espelho que carrega dentro da bolsa enxerga-se como alguém belo, potente, 

reluzindo brilho e beleza: ―Quando se viu no espelho – a pele trigueira pelos banhos de sol 

faziam ressaltar as flores douradas perto do rosto nos cabelos negros –, conteve-se para não 

exclamar um ―ah‖! – pois ela era cinquenta milhões de unidades de gente linda‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 99). Essa cena nos permite afirmar que Carla, nesse primeiro 

momento da narrativa, encontra-se envolvida por uma cegueira narcísica, uma vez que, como 

Narciso, também se apaixonou por uma imagem de ilusão. Porém, nos relatos da história 

clássica do mito de Narciso, o jovem realiza um ritual de passagem de uma vida de ilusão 

para uma nova vida. Segundo Cavalcanti (1992) este momento é simbolizado pelo mergulho. 

Para a estudiosa, este ato do jovem simboliza o batismo. Assim sendo, Narciso morre para 

renascer sendo outro ser. Em outras palavras, Cavalcanti (1992) mostra que ele alcança o eu 

total, isto é, o estado de individuação, pois é capaz de dialogar com seus dois mundos: o 

interior e o exterior. Na versão moderna do mito de Narciso, tal como postulam alguns 

teóricos como Holmes (2002) e Lowen (1993), o sujeito narcisista tende a investir libido no 

ego e negar seu lado grotesco, isto é, sua sombra. Isso acontece porque ele deseja ter uma 

imagem aceita pelo seu outro. Carla, personagem central do conto que estamos analisando, 

investe seu desejo em uma imagem ideal e esconde um eu não aceitável à sociedade e também 

a si-mesma. Essa ideia é sugerida na cena em que ela contempla o rosto no pequeno espelho:  
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Quando se viu no espelho – a pele trigueira pelos banhos de sol faziam 

ressaltar as flores douradas perto do rosto nos cabelos negros –, conteve-se 

para não exclamar um ―ah‖! – pois ela era cinquenta milhões de unidades de 

gente linda (LISPECTOR, 1999, p. 99). 

  

Nessa passagem do conto, percebemos a presença marcante do culto ao eu. Essa 

característica vem expressa na ideia de olhar o espelho e enxergar uma imagem de beleza. 

Contudo, essa imagem é apenas exterior e não condiz com o verdadeiro eu da personagem do 

conto, pois como o próprio narrador menciona, ela tinha múltiplas imagens de beleza.  

Reportamos aos postulados de Holmes (2002) para entendermos o comportamento da 

protagonista deste conto de Clarice Lispector. Para ele, o narcisista é alguém em que tanto no 

discurso, quanto nas ações, podemos perceber a forte presença da repetição do eu. Sobre a 

conversa do narcisista afirma o teórico: 

 
está recheada de ―eus‖, de ―mins‖ e de ―meus‖; a sua necessidade primária é 

ocuparem o centro do palco, mas demonstrando manifestamente pouco 

interesse pela existência ou reações de seus ouvintes (HOLMES, 2002, p. 

14).  

 

Essa ideia defendida por Holmes (2002) pode ser explicada porque o sujeito com 

personalidade narcisista está sempre querendo ser o primeiro em tudo. Em outras palavras, ele 

deseja ser constantemente adorado, pois isso é uma forma de reafirmar seu ego. Na visão de 

Lowen (1993), o narcisista deseja que os outros abram espaço para ele passar, como no relato 

bíblico em que Moisés atravessa o Mar Vermelho com os israelitas. O narcisista é alguém que 

está sempre buscando ser o centro de tudo; está sempre buscando ser a única luz no meio de 

um ambiente opaco e escuro. 

No discurso de Carla, podemos perceber as marcas de Narciso postuladas por Holmes 

(2002) e Lowen (1993). A personagem, ao olhar sua imagem no pequeno espelho, exclama a 

seguinte oração: ―Eu sou uma chama acesa! E rebrilho e rebrilho toda essa escuridão!‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 100). Carla enxerga-se como alguém melhor e maior. A escuridão é o 

mundo fora de si, é a legião de pessoas que existem em sua volta, mas que parecem ser opacas 

e não existirem. A busca pelo brilho, isto é, pelo lugar de destaque no palco da vida fez com a 

personagem trilhasse um caminho que lhe desse condições para sustentar a imagem de beleza. 

Esse caminho escolhido por Carla é expresso no casamento por interesse com um bancário de 

nome importante na sociedade do Rio de Janeiro. 

Contudo, merece destacarmos que, numa sociedade em que predomina o desejo 

narcisista – o de ser constantemente adorado – e o culto ao eu, o sobrenome é símbolo de 
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prestígio social. Assim sendo, o primeiro nome de Carla não tem tanta importância como os 

dois sobrenomes da personagem. Isso é sugerido na narrativa pelas palavras do narrador: ―Ela 

tinha um nome a preservar: era Carla de Souza e Santos. Eram importantes o ‗de‘ e o ‗e‘: 

marcavam classe de quatrocentos anos de carioca‖ (LISPECTOR, 1999, p. 100). As palavras 

destacadas pelo narrador são importantes porque elas ligam o nome da personagem aos 

sobrenomes.  

Convém destacar ainda, o significado simbólico a qual os sobrenomes sugerem em 

relação à temática da representação do mito de Narciso nessa narrativa de Clarice Lispector. 

O nome expressa uma imagem de aparências da personagem: uma imagem de beleza, 

entendendo esse termo por diversos campos de visão e, em especial, no que se refere ao 

mundo interior de Carla. No sobrenome da personagem é possível encontrar a seguinte 

sentença SOUza SANTOs. A imagem de poder é sugerida pela referência a santidade: um ser 

sem pecado. Entretanto, ao longo das ações e das reflexões da personagem, constataremos que 

ela é um tipo de santidade que não resiste aos prazeres terrenos. A alusão que fazemos é ao 

discurso bíblico e refere-se à inveja e ao desejo de alguns anjos que habitavam os céus, pelo 

poder pertencente a Deus. Esse desejo fez com que muitos desses anjos, segundo os relatos 

bíblicos, se perdessem e fossem condenados à morte. A personagem é uma santidade moderna 

que não resiste aos prazeres da indústria cultural e se perde. Ela metaforicamente também 

morre. O culto ao eu e o uso das máscaras funcionam assim como metáforas de um eu 

estilhaçado; de um eu que vive de persona e passa por constantes mutações que não garantem 

a solidificação de nada. Através do signo do nome próprio percebemos a marca de um eu 

perfeito, máscara essa que serve de capa para a real personalidade da protagonista do conto. 

Dizemos assim que o nome funciona como mais um adereço para Carla. 

Através desse recurso discursivo envolvendo os sobrenomes da personagem, 

percebemos o jogo de aparências que perpassa a trama, reconstituindo de forma explícita o 

mito de Narciso. Os sobrenomes, como recursos que denotam, na narrativa, poder e prestígio 

social, indiciando assim uma divisão de classes, funcionam como espécie de etiqueta que 

denota valor aquisitivo e social. Percebemos, tanto no modo como o narrador se refere ao 

nome da personagem, quanto no próprio discurso, que o apreço pela riqueza em detrimento 

dos laços humanos, faz parte da vida de Carla. Afirma o narrador que a personagem  

 
Vivia nas manadas de mulheres e homens que, sim, simplesmente ‗podiam‘. 

Podiam o quê? Ora, simplesmente podiam. E ainda por cima, viscosos pois 

que o ‗podia‘ deles era bem oleado nas máquinas que corriam sem barulho 

de metal ferrugento. Ela que era uma potência (LISPECTOR, 1999, p. 100). 
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Essa descrição que o narrador faz acerca de Carla serve para traçar o seu perfil. A 

personagem vive do bom nome na sociedade. Em outros termos, ela valoriza o uso de 

máscaras. Nesse sentido, podemos dizer que o texto clariceano apresenta reflexões 

significativas sobre a identidade.   

No conto – em consonância com a proposta de Candido (2010) que concebe o texto 

literário como um discurso que possui relação com a sociedade –, os aspectos ligados ao 

homem moderno são sugeridos pelo sobrenome e ainda pela posição social ocupada por 

Carla. A personagem, na verdade, sustenta a imagem/modelo por dois aspectos: pelo dinheiro 

do marido e pela tradição do nome. Na verdade, o discurso narrativo sugere que o nome da 

personagem não é de tradição, mas sendo antigo, poucos conhecem sua origem plebéia:  

 

Tradição de que? De nada, se se quisesse apurar. Tinha a seu favor apenas o 

fato de que os habitantes tinham uma longa linhagem atrás de si, o que, 

apesar de linhagem plebéia, bastava para lhe dar uma certa pose de 

dignidade (LISPECTOR, 1999, p. 100). 

 

Analisando a cena citada acima podemos afirmar que a personagem Carla esconde o 

aspecto de plebeísmo da sua identidade e finge ter origem de nobreza. Percebe-se assim o 

jogo de aparências que permeia a identidade da protagonista do conto. Esse aspecto retoma a 

ideia de que a imagem ideal se sobrepõe a imagem real do eu. No conto, além do nome há 

outros indicadores discursivos que ilustram a classe social da personagem. Dentre esses 

podemos mencionar os lugares frequentados pela protagonista – o Copacabana Palace Hotel – 

as propriedades que são de pertence do marido – casa de campo e apartamento – e as jóias. 

Contudo, tanto Carla, quanto o leitor, desconhecem o que está por trás da casca da 

maquiagem usada pela personagem.  

 Na narrativa percebe-se a marca valorativa da imagem exterior, isto é, da persona, 

através do modo como o narrador descreve o pensamento de Carla:  

 
Ela que, sendo mulher, o que lhe parecia engraçada ser ou não ser, sabia que, 

se fosse homem, naturalmente seria banqueiro, coisa normal que acontece 

entre os ―dela‖, isto é, de sua classe social, à qual o marido, porém, alcançara 

por muito trabalho e que o classificava de ―self-made man‖ enquanto ela era 

uma ―self-made woman‖ (LISPECTOR, 1999, p. 100). 

 

Pensar na condição de ser um self-made man (homem feito) ou uma self-made woman 

(mulher feita) não deixa de expressar o desejo narcisista de ser bem visto pelo outro. Contudo, 

esse prazer é passageiro. Viver de aparências traz de certo modo aceitação social, mas anula 

ou esconde o eu. Daí explica-se o vazio das identidades narcisistas, tal como defende Lasch 
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(1983) –, pois a imagem de beleza exterior não leva o homem à felicidade. Pelo contrário, ela 

é sinônimo de vazio. Na trama de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖, isso é expresso 

pelas palavras do narrador na seguinte passagem: ―No fim do longo pensamento, pareceu-lhe 

que – que não pensara em nada‖ (LISPECTOR, 1999, p. 101). O pensamento da protagonista 

do conto parece um nada porque seus valores encobrem sua verdadeira face: uma face que ela 

não consegue enxergar no espelho enquanto objeto, mas em outro tipo de espelho – um 

espelho humano que metaforicamente a permite enxergar-se pelos olhos do outro.   

  

3. Imagem e reflexo: a união metafórica de Carla com o mendigo 

 

 O momento em que Carla encontra o mendigo marca precisamente o encontro com o 

duplo. No primeiro instante em que a personagem cruza o olhar com aquele homem, ela não 

reconhece qualquer semelhança entre os dois. A imagem do mendigo sustentando-se numa 

muleta lembra o grotesco, a própria imagem de fera, ideia sugerida através do título do conto. 

Contudo, merece lembrar que essa imagem grotesca causa repulsa em Carla, fazendo com que 

a personagem se sinta ameaçada:  

 
 Um homem sem uma perna, agarrando-se numa muleta, parou diante 

dela e disse:  

 – Moça, me dá um dinheiro para eu comer? 

 ―Socorro!!!‖ gritou-se para si mesma ao ver a enorme ferida na perna 

do homem. ―Socorre-me, Deus‖ disse baixinho (LISPECTOR, 1999, p. 101).  

  

Mas, que tipo de ameaça um homem com uma grande ferida na perna, sustentado por 

uma muleta poderia causar a uma mulher bela e rica? Qual o motivo pelo qual o mendigo 

incomoda tanto a Carla? Ora, comentamos anteriormente que a personagem desse conto, 

mesmo investindo numa imagem idealizada, parece viver o nada porque não sabe quem de 

fato ela é e, por isso, a mulher vive de ilusões. Há nesse tipo de comportamento da 

personagem uma forte tendência à perfeição. Quando ela se depara com o cego, seu suposto 

mundo de segurança se dilui e ela passa a figurar na realidade. Isso é perceptível no discurso 

narrativo quando o narrador afirma o seguinte:  

 
Estava exposta àquele homem. Estava completamente exposta. Se tivesse 

marcado com ―seu‖ José na saída da Avenida Atlântica, o hotel onde ficava 

o cabeleireiro não permitiria que ―essa gente‖ se aproximasse. Mas na 

Avenida Copacabana tudo era possível: pessoas de toda espécie. Pelo menos 

de espécie diferente da dela. ―Da dela‖? ―Que espécie de ela era para ser ‗da 

dela‘?‖ (LISPECTOR, 1999, p. 101). 
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Alguns elementos do primeiro contato de Carla com o mendigo permitem-nos afirmar 

que a atitude de repulsa da personagem não consegue evitar o encontro com seu duplo. Assim 

sendo, não é o sentimento de estranheza da personagem diante de um ser humano com uma 

ferida grande na perna ou ainda o medo, que a afastará de entrar em contato com seu eu-

negado, expresso na imagem do mendigo – metáfora do reflexo da personagem.   

Bravo (1998) conceitua o duplo como aquele que anda junto, que é diferente e ao 

mesmo tempo igual, que está longe e próximo, que é exterior e interior, etc. Para Rosset 

(2008), negar o duplo é negar a si-mesmo. A repulsa de Carla pelo mendigo pode ser 

entendida assim como uma repulsa ao próprio reflexo. De acordo com Lamas (2002, p. 47) 

―enquanto desdobramento psíquico, o duplo traz uma inquietação interna: um outro eu, que 

aparece em forma desdobrada em outro tempo e outro espaço‖. O duplo acaba assim com a 

imagem de ilusão e instaura a verdade. Na narrativa, essa ideia é sugerida pelo medo de Carla: 

―Ela estava espantada: como praticamente não andava na rua – era de carro de porta à porta – 

chegou a pensar: ele vai me matar‖ (LISPECTOR, 1999, p. 101). A personagem tinha receio 

que o mendigo pudesse matá-la. Fisicamente isso não acontece. Psicologicamente sim. O 

mendigo vem para matar a ilusão da protagonista e revelar-lhe quem ela é de fato: uma 

mulher marcada também por uma ferida. Se antes Carla via seu rosto coberto por maquiagem 

e ainda expressando brilho e potência, o encontro com o mendigo permite-a enxergar sua 

parte outrora coberta pelas cores, cremes e pó de arroz, isto é, pela máscara que conferia a ela 

a condição de ser bela. 

 

4. A ferida grande demais 

 

 A relação Eu/Outro como revelação do mesmo, acontece gradativamente na trama 

narrativa de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖. Ao se referir ao mendigo, o narrador 

diz que ele tem uma ferida aberta e redonda na perna. Essa ferida é o seu ganha-pão. O 

personagem sente fome e segundo o pensamento de Carla, esse é o motivo pelo qual se torna 

conveniente ter uma ferida na perna, ―porque, se ficasse bom não teria o que comer, isso Carla 

sabia‖ (LISPECTOR, 1999, p. 102).  

 A tensão conflitiva psicológica de Carla parte justamente da forma como ela observa o 

mendigo e sua ferida. Na verdade, o conto trata da possibilidade de ver o que estava 

escondido. Esse escondido é o estranho freudiano: aquilo que existe, mas que não é 
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perceptível. Olhar o mendigo é, para a protagonista do conto, olhar uma parte de si que estava 

escondida:  

 
Ela se encostou na parede e resolveu deliberadamente pensar. Era diferente 

porque não tinha o hábito e ela não sabia que pensamento era visão e 

compreensão e que ninguém podia se intimar assim: pense! Bem. Mas 

acontece que resolver era um obstáculo. Pôs-se então a olhar para dentro de 

si e realmente começaram a acontecer (LISPECTOR, 1999, p. 103). 

 

No conto ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖, o primeiro olhar de Carla para o 

mendigo é de estranheza. Pouco a pouco é que a personagem vai reconhecendo seu outro 

como parte de si, como espelho do seu eu. O momento de mudança de percepção de 

deslumbramento da personagem é simbolicamente marcado na narrativa por uma parada das 

coisas, isto é, pelo instante de revelação teoricamente conceituado como momento de 

epifania. 

O momento de epifania do conto vem para separar os limites existentes entre a 

verdadeira realidade e a realidade idealizada. Afirma o narrador: ―De repente – de repente 

tudo parou. Os ônibus pararam, os carros pararam, os relógios pararam, as pessoas na rua 

imobilizaram-se – só seu coração batia, e para quê?‖ (LISPECTOR, 1999, p. 103). O tempo 

parece estar parado e isso simboliza uma nova forma de ver e de estar no mundo. A única 

coisa que está em movimento é o coração da personagem. Esse aspecto mostra que ela estava 

prestes a escutar uma voz vinda do seu interior. Podemos perceber, através desse momento, 

como se pontuam as analogias e as metáforas dentro desse conto de Clarice Lispector. Antes, 

Carla era uma potência. Agora ela encontra-se sem rumo e encoberta de incertezas. A 

personagem, como bem menciona o narrador ―viu que não sabia gerir o mundo‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 103). 

O reluzir de Carla, tal como nos é apresentado na seguinte passagem do conto: ―e 

rebrilho e rebrilho toda esta escuridão‖ (LISPECTOR, 2009, p. 100), já não existe. O 

momento de pausa é, portanto, um marcador psicológico e testemunha a voz do silêncio, 

revelando assim o avesso da protagonista de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖, isto 

é, sua face negada. Quando se refere à personagem movida por esse estado psicológico, o 

narrador a descreve da seguinte maneira: ―Era uma incapaz, com os cabelos negros e unhas 

compridas e vermelhas. Ela era isso: como numa fotografia colorida fora de foco‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 103). Percebemos, através dessa passagem do conto, o tom grotesco 

usado pelo narrador para se referir a protagonista. Carla parece ser uma fotografia fora de 

foco. Isso pode ser explicado porque diante de todas as injustiças sociais, ela continua presa 
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ao desejo narcisista de construir para o outro, uma imagem aceitável, sendo essa elencada 

pelo uso de máscaras. No entanto, não é esse fator que preenche o vazio temporal e 

psicológico da personagem. Assim como o tempo que metaforicamente parou, Carla estava 

também parada diante da vida. Ela, conforme nos indica a narrativa, era uma pessoa sem 

ocupação e a mercê das decisões do marido: ―Simplesmente ela não tinha o que fazer. Faziam 

tudo por ela. Até mesmo os dois filhos – pois bem, fora o marido que determinara que teriam 

dois...‖ (LISPECTOR, 2009, p. 103). 

Um ponto que merece também nossa atenção diz respeito à reflexão da personagem 

sobre sua vida. Uma vez o avô dissera a Carla que para vencer na vida é necessário muito 

esforço. Acerca disso, o narrador faz um questionamento pertinente: ―Se vencer fosse estar 

em plena tarde clara na rua, a cara lambuzada de maquilagem e lantejoulas douradas... Isso 

era vencer?‖ (LISPECTOR, 1999, p. 104). A vida da personagem era pequena e ela sentia 

uma sequidão na boca, sequidão que exprime metaforicamente a ausência de água e, portanto, 

daquilo que este símbolo representa: a vida. Vivendo sempre no vazio e numa paralisia 

metafórica, a vida de Carla está sedenta de espírito e de sabedoria. As palavras do narrador 

são dignas de nota quando se referem à falta desse líquido vital para a personagem. Afirma ele 

que ―não havia água! Sabe o que é isso – não haver água?‖ (LISPECTOR, 1999, p. 104). Isso 

significa que não há vida, pois durante toda sua existência a personagem viveu em condições 

de subvida, inativa, ociosa, cabendo aos outros a decisão sobre os rumos de sua história 

pessoal.  

Para Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 21-22) ―A água é o símbolo das energias 

inconscientes, das virtudes informes da alma, das motivações secretas e desconhecidas‖. A 

sequidão de Carla metaforiza assim, além da falta da vida, a falta de uma visão voltada para a 

realidade e para a verdade sobre seu mundo. Até então, a personagem vivia simbolicamente 

na escuridão. Dito de outro modo, ela enxergava o mundo de ilusão das festas, das jóias, da 

casa de campo, dos apartamentos, dos salões de beleza e ainda das notas de quinhentos 

cruzeiros, como aspectos que expressavam sua realidade. Realidade essa que ela pensava ser 

verdade. Mas, a ausência de água exprime o contraponto entre luz e trevas e a personagem 

consegue ver o que antes não enxergava. A visão de verdade é dolorosa, pois ela mostra o 

avesso do eu. É justamente por isso que a protagonista do conto deseja desviar os olhos da 

verdade. Isso é sugerido no conto através das palavras do narrador quando se refere às ações 

psicológicas de Carla: ―quis pensar em outra coisa e esquecer o difícil momento presente‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 104). A atitude de Carla é de repulsa ao duplo. Essa atitude da 
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personagem mostra sua dificuldade de resolver os problemas da sua existência, uma vez que 

ela se nega a adquirir sabedoria, ideia essa corroborada pela simbologia da água segundo a 

acepção de Chevalier e Gheerbrant (2009). Para os estudiosos, a água representa vida e 

sabedoria espiritual, advindos da parte de Deus.  

Podemos afirmar que por não ter seu corpo suprido por água, Carla não é detentora de 

sabedoria divina, uma vez que seu comportamento é guiado pelo valor aos bens materiais e às 

aparências em detrimento do amor ao outro. Isso acontece porque ela deixou-se seduzir pelo 

encantamento da beleza e pela paixão ao eu, em resumo, pela possibilidade de ser adorada 

pelo próximo. 

Mas, agora o mendigo revela a face verdadeira do mundo. Um mundo em que, de um 

lado a recusa pela posição de bela significa exclusão social, do outro, sua aceitação significa 

aniquilamento interior, pois há a necessidade de simular e dissimular, a fim de alcançar o 

topo. Em outras palavras, para ter um nome de prestígio é preciso vestir-se da persona. No 

conto, isso é representado pela maquiagem da personagem e pela imagem fora de foco a qual 

mencionamos anteriormente. 

O mundo revelado pela imagem do mendigo desvenda a natureza dual da personagem. 

A parada das coisas, ao mesmo tempo que presenteia a personagem com a visão de verdade, 

rouba de si a cegueira que a fazia viver em um mundo de representações desprovido de 

quaisquer sentimentos de dor ou remorso. Agora tudo era diferente. Havia dois mundos e 

Carla não aceitava que o segundo, o de mendicância, pudesse ser parte de si. Percebemos a 

discussão dessa ideia através da seguinte passagem do conto:  

 
Teve uma vontade inesperadamente assassina: a de matar todos os mendigos 

do mundo! Somente para que ela, depois da matança, pudesse usufruir em 

paz seu extraordinário bem-estar. 

Não. O mundo não sussurrava. 

O mundo gri-ta-va!!! pela boca desdentada desse homem 

(LISPECTOR, 1999, p. 104). 
 

A verdade que antes passava longe dos olhos da personagem agora tem vida e grita 

para Carla. A personagem não pode mais fugir do seu Outro que é parte do mim. A separação 

silábica da palavra gri-ta-va expressa o momento de quebra da totalidade. Para entendermos o 

significado desse termo, retomamos o que comentamos no capítulo um deste trabalho, O tema 

duplo: percurso teórico, acerca dos estudos lacanianos. Na totalidade, o sujeito pensa que ele 

e tudo que existe a sua volta fazem parte de um único corpo. Ao olhar-se no espelho, o sujeito 

percebe o mundo separado de si. Nesse momento ocorre a quebra da totalidade. A partir daí 
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instaura-se a falta e, portanto, a crise de identidade. O mundo de totalidade de Carla é 

rompido porque ela se olha no espelho – o mendigo com a ferida na perna – e enxerga sua 

face escondida. O momento de quebra da totalidade é um momento que insere reflexões sobre 

quem sou eu. É ainda o momento em que Carla sai da sua cegueira para se deparar com a 

imagem real de si: uma imagem feita de estilhaços; uma imagem a mostrar que a personagem, 

por usar máscaras e mais máscaras, perdeu o rumo de si-mesma. O encontro com o mendigo 

simboliza assim o desnudamento da protagonista do conto. Isso é perceptível pelo sentido 

metafórico da ausência de maquiagem no rosto de Carla. O despir das máscaras revela o eu-

negado e isso é doloroso. Essa ideia pode ser vista na seguinte passagem do conto: ―A jovem 

senhora do banqueiro pensou que não ia suportar a falta de maciez que se lhe jogava, no rosto 

tão bem maquilado‖ (LISPECTOR, 1999, p. 104). Em outras palavras, Carla estava figurando 

agora na imagem grotesca do eu; na imagem da essência e não da aparência. 

É envolvida por esse estado psicológico que a protagonista do conto, como bem 

descreve o narrador, faz algumas alusões àquilo que seria de fato essencial à vida do homem 

contemporâneo. Deixando de lado o luxo e a vaidade sem medida, a narrativa sugere que o 

alimento mais importante é o pão. Ao se referir ao mendigo, o narrador afirma que ―ele tem 

fome de pão e não de bolos, ele na verdade só deveria comer mingau‖ (LISPECTOR, 1999, p. 

104).  O mendigo, sendo espelho da personagem central desse conto de Clarice Lispector, tem 

como alimento um tipo de comida que metaforicamente representa os alimentos – não os 

espirituais – que visam suprir a construção de uma imagem aceitável para a sociedade. Dentre 

esses alimentos estão as metáforas das festas, das jóias, do uso de cosméticos e de 

identidades, etc. Esses alimentos são como o mingau, pois representam a metamorfose de 

identidade. O pão representa o alimento vital – aquilo que faz com que o sujeito viva de eu e 

não de eus. O drama de Carla é justamente o drama do homem contemporâneo. De um lado a 

personagem está sedenta por vida e, do outro lado, ela tenta saciar a fome que revela o 

significado da existência. O homem moderno é um tipo de homem que não consegue 

preencher o vazio existencial com o minguau ou o filet mingnon, isto é, com os prazeres de 

uma vida de regalia. Isso pode ser explicado por dois aspectos: o primeiro diz respeito a uma 

forjação de realidade que não supre de fato os prazeres do sujeito no cenário moderno; o 

segundo vem da ideia defendida por Adorno e Horkheimer (1985) cuja discussão proposta 

pelos teóricos mostra que o homem contemporâneo é um escravo do sistema burguês 

capitalista.  
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A busca por uma imagem ideal é uma busca pautada no desejo narcisista de ser aceito 

pelo outro. As relações humanas acontecem sempre num viés materialista. O conto faz várias 

referências que nos ajudam a compor um cenário capitalista: a) o uso de maquiagem, como 

simbologia para o culto ao eu; b) o valor ao dinheiro; c) a individualidade do sujeito e a falta 

dos laços afetivos, e; d) a exclusão do diferente, entendendo o termo como algo que faz 

referência aqueles tipos de sujeito que não podem sustentar o vício da imagem tida como 

modelo no contexto contemporâneo. Dentre esses, está o mendigo. Carla se iguala a esse, não 

em sentido material e sim existencial. Ela é uma figura solitária no seu itinerário e na busca de 

saciar os desejos narcisistas – de ser adorada pelo outro –, pois suas colegas, assim como a 

personagem, estão envolvidas pelos valores da indústria capitalista. Nesse caso, vemos que as 

relações humanas acontecem por interesse. A sugestão dessa ideia pode ser vista na seguinte 

passagem do conto: ―Sorriu um pouco ao pensar em termos de ‗coleguinhas‘. Colegas em 

quê? Em se vestir bem? Em dar jantares para trinta, quarenta pessoas?‖ (LISPECTOR, 1999, 

p. 105). 

Um dos pontos focais do conto que merece nossa atenção diz respeito ao contraponto 

entre sombras e luz. Esse aspecto revela o caráter dual que se concretiza no discurso narrativo. 

É claro que se estamos a falar de luz e sombras, pensamos inevitavelmente no modo como se 

constitui a identidade da personagem principal de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖. 

O conto trata do tema da luz e cegueira quando mostra duas realidades. A primeira – aquela 

em que Carla não enxerga a imagem verdadeira do eu no espelho de metal – é uma realidade 

de sombras. Nessa realidade não há dúvidas e a personagem não se questiona acerca da sua 

existência. A segunda realidade é a do mundo real que somente se faz nítido aos olhos da 

personagem quando a mesma se depara com o mendigo e sua ferida grande na perna. Nesse 

ponto, o que está em jogo não é a forma como o mundo se constitui e sim como a personagem 

o olha, pois segundo Chauí (1988, p. 32) ―o visível está povoado de invisíveis‖.   

O olhar, tema recorrente na ficção de Clarice Lispector, foi objeto de investigação de 

Regina Pontieri no seu livro Clarice Lispector: uma poética do olhar (2001). Na pesquisa, a 

crítica mostra que na obra lispectoriana, o olhar exerce função reveladora sobre a existência 

das personagens criadas pela escritora e também sobre o mundo que as cerca. Ele está ligado 

aos segredos do universo e, representa, portanto, mais do que o simples ato de poder 

contemplar as coisas. Chauí (1988) defende que olhar é visão e conhecimento. A personagem 

Carla, ao se deparar com o mendigo, não apenas o olha, mas passa a ter conhecimento sobre 

uma série de fatores ligados ao seu mundo. Ela compreende que fora enganada pelos prazeres 
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do mundo moderno. Isso é perceptível no discurso narrativo quando a protagonista começa a 

se questionar sobre seu estilo de vida:  

 
pensou, mas estou doida? Eu caí num esquema? Num esquema de gente 

rica? 

 ―Antes de casar era de classe média, secretária do banqueiro com 

quem se casara e agora – agora luz de velas. Eu estou é brincando de viver, 

pensou, a vida não é isso‖ (LISPECTOR, 1999, p. 105). 

 

O desejo de alcance à imagem ideal torna-se assim uma grande brincadeira na vida de 

Carla. Essa brincadeira é de representação e o espetáculo não acontece num palco teatral, mas 

na própria sociedade. Daí advém o grande perigo da existência, pois o esquema de riqueza 

não traz felicidade. O narcisismo é uma ameaça ao eu. Isso pode ser observado no conto 

através das palavras da personagem Carla:  

 
―A beleza pode ser uma grande ameaça‖. A extrema graça se confundiu com 

uma perplexidade e uma funda melancolia. ―A beleza assusta.‖ ―Se eu não 

fosse tão bonita teria tido outro destino‖, pensou ajeitando as flores douradas 

sobre os negríssimos cabelos (LISPECTOR, 1999, p. 105). 
 

A narrativa sugere que a beleza é o fator determinante para a sobrevivência do homem. 

Carla teve um ―bom‖ destino porque era bonita. Se fosse o contrário sua história poderia ter 

sido diferente. Daí explica-se a constante jornada do homem pela imagem de perfeição. Isso 

acontece com a personagem do conto. Ela deixa-se seduzir por valores cultuados na sociedade 

– como o de exibir uma postura de luxo e de riqueza – e quando, por fim, consegue o 

conhecimento através do olhar, passa a conhecer a sua grande ferida. Contudo, podemos 

acrescentar que esse aspecto da narrativa envolvendo a personagem – o de enxergar-se 

seduzida pelos valores modernos – é um fator que reflete a posição do homem no cenário 

atual: um homem que se coloca como escravo do sistema capitalista burguês. O discurso 

narrativo nos mostra essa dependência do sujeito de hoje com relação à indústria cultural: 

―Teve vontade de gritar para o mundo: ‗Eu não sou ruim! Sou um produto nem seu de quê, 

como saber dessa miséria de alma‖ (LISPECTOR, 1999, p. 105). O sistema capitalista 

burguês explica o narcisismo que se propaga de modo exacerbado no contexto 

contemporâneo. Esse sistema é o gerador da grande ferida da ―beleza‖ narcisista. A 

personagem, ao se referir à ostentação do luxo, da riqueza e da beleza, tal como se propaga 

atualmente, afirma que este sistema é uma miséria de alma. Daí percebe-se a autocatástrofe 

dos que aderem à filosofia do uso das máscaras, como acontece a Carla. 
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Mas, se de um lado o sistema capitalista burguês é de miséria e, portanto, um fardo 

pesado a ser carregado rumo a jornada em direção ao alcance da imagem ideal, do outro lado 

a visão e o conhecimento proveniente do encontro com o duplo, produz um sentimento 

desconfortável em relação ao lugar ocupado pela personagem no cenário contemporâneo. 

Enxergar-se escravo é algo doloroso. A imagem do mendigo é a metáfora do reflexo de Carla. 

A personagem não suporta a realidade enxergada. O fardo é pesado demais. Por isso ela tenta 

se livrar desse momento. Isso é demonstrado na narrativa pelas ações e sentimentos de Carla 

em relação ao mendigo e sua grande ferida:  

 

Para mudar de sentimento – pois ela não os agüentava e já tinha vontade de, 

por desespero, dar um pontapé violento na ferida do mendigo –, para mudar 

de sentimentos pensou: este é o meu segundo casamento, isto é, o marido 

anterior estava vivo (LISPECTOR, 1999, p. 106).  

 

A ideia do duplo é reforçada nessa cena quando a personagem se refere ao mendigo 

como se fosse seu marido. Esse aspecto mostra que ela encontra sua metade faltante e pode, 

portanto, enxergar-se por completa. Só que a visão é desagradável. 

Carla se depara com o mendigo e enxerga que esteve sempre a fabricar um simulacro 

do seu eu. Mas, agora ela consegue ver o produto final do seu narcisismo. Ela enxerga que 

nunca foi de fato um ser humano, mas algo como uma mercadoria com maior ou menor valor. 

Isso acontece para a personagem do conto porque, através do olhar, ela pode refletir e ter o 

conhecimento sobre si-mesma. O olhar para o duplo não é simplesmente o ato de perceber, 

mas enxergar, assim como quer Chauí (1988), o que estava escondido. Ao olhar o mendigo 

Carla consegue ver um lado seu que sempre existiu, mas que não era perceptível. A partir 

desse acontecimento, a personagem pensa e reflete sobre tudo o que viveu. Seus pensamentos 

mostram que as relações humanas, no contexto contemporâneo, têm sido guiadas por puro 

interesse material. Com a personagem acontece o mesmo. Ela casou-se não por amar um 

homem, o banqueiro, mas porque esse tinha dinheiro e status social, além de uma boa 

linhagem expressa no nome. Esse aspecto pode ser observado na seguinte passagem do conto:  

 
Agora entendia por que se casara da primeira vez e estava em leilão: Quem 

dá mais? Quem dá mais? Então está vendida. Sim, casara-se pela primeira 

vez com um homem que ―dava mais‖, ela o aceitara porque ele era rico e era 

um pouco acima dela em nível social. Vendera-se (LISPECTOR, 1999, p. 

106). 
 

Nessa cena podemos perceber claramente a coisificação da personagem. Ela não é 

humana e sim mercadoria. Nisso, vale destacar, que os laços afetivos não existem e somente 
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podem fazer parte da vida de Carla aqueles que são sinônimos de lucratividade. O marido 

banqueiro é um exemplo disso. O narcisismo da personagem é perceptível ainda porque ela 

está disposta a tudo para sustentar a imagem de moça de classe média alta da sociedade do 

Rio de Janeiro e também por ser portadora de um nome de prestígio. A personagem Carla 

sofre a dor de anular seu eu, para vestir-se de persona e apresentar-se como outra pessoa, 

possuidora de todos os requisitos essenciais para sua aceitabilidade social. Essa atitude da 

protagonista encontra um diálogo com os estudos de Costa (2003) sobre o perfil narcisista. 

Segundo ele, o narcisista é alguém que sente primeiro a dor para em seguida se deleitar do 

prazer – um prazer volúvel. Esse marca está também presente no conto e é representada pelo 

casamento de aparências da personagem do conto, tal como podemos ver na seguinte 

passagem da narrativa:  

 
Seu casamento estava findando, ele com duas amantes... e ela tudo 

suportando porque um rompimento seria escandaloso: seu nome era por 

demais citado nas colunas sociais. E voltaria ela ao seu nome de solteira? 

Até habituar-se ao seu nome de solteira, ia demorar muito. Aliás, pensou 

rindo de si mesma, aliás, ela aceitava este segundo porque ele lhe dava 

grande prestígio. Vendera-se às colunas sociais? Sim. Descobria isso agora 

(LISPECTOR, 1999, p. 106). 

 

 Mesmo casando-se duas vezes, a condição de Carla é sempre de mercadoria. Tanto no 

primeiro casamento quanto no segundo ela foi objeto de venda. E, a personagem acrescenta 

que se pudesse casar pela terceira vez, casaria, porque, afinal de contas, ela era bonita.  

 

5. Mendigos disfarçados 

 

 O mendigo com a ferida grande na perna seria, de acordo com a figura feminina do 

conto, seu terceiro marido. Ao fazer menção a um terceiro marido, a narrativa nos permite 

interpretar que este casamento de Carla é simbólico. Ele representa que a personagem 

conseguiu encontrar a possibilidade de completude. Nesse momento, as imagens, outrora 

irreais ou mesmo invisíveis, passam a se posicionar num campo de realidade, pois segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2009), para os chineses, o número três é símbolo de totalidade, de 

perfeição e alcance ao cosmos. Assim sendo, podemos afirmar que é justamente nesse 

―terceiro‖ casamento que a protagonista do conto se desprende do caráter de ilusão e passa a 

ver a verdade. Isso marca duas facetas do seu mundo as quais, segundo Rosset (2008), ao se 

referir ao momento de revelação que acontece no encontro com o duplo, resume-se em: 1) o 
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sujeito é iludido – mas não sofre por ser cego – pois não enxerga as coisas claramente, e; 2) o 

sujeito deixa de ser cego e sofre por ver-se duplicado. Longe do estado de entorpecimento, 

Carla agora percebe o mundo. E é por perceber o mundo que a personagem reflete sobre suas 

ações: 

 
Tomava plena consciência de que até agora fingira que não havia os que 

passam fome, não falam nenhuma língua e que havia multidões anônimas 

mendigando para sobreviver. Ela soubera sim, mas desviara a cabeça e 

tampara os olhos (LISPECTOR, 1999, p. 106). 

 

Nessa cena podemos perceber o poder que é atribuído ao olhar. Ao tampar os olhos 

para a verdade, a personagem mostra que esteve, durante muito tempo, fugindo do 

conhecimento do mundo, pois segundo Chauí (1988), o olhar é a porta para o conhecimento. 

Diante disso, cabe questionarmos o porquê dessa atitude da personagem. Como a própria 

Carla menciona em uma passagem do conto, suas atitudes são reflexos do mundo. Assim, 

cabe lembrar que a sociedade capitalista burguesa predominante no mundo contemporâneo, 

exige que o sujeito trilhe um caminho em busca de se igualar ou até mesmo se aproximar da 

imagem/arquétipo de beleza e de perfeição propagada no contexto atual. Nessa jornada a ser 

percorrida ele tem que afastar seus olhos do seu outro. Por isso a afirmação do discurso 

narrativo de que ―Todos, mas todos – sabem e fingem que não sabem. E mesmo que não 

fingissem iam ter um mal-estar. Como não teriam? Não, nem isso teriam‖ (LISPECTOR, 

1999, p. 106-107). Essa cena reporta, portanto, a cegueira narcisista. Nessa cegueira as coisas 

e as pessoas não se fazem vistas. Existem ao acaso. Desse modo, convém destacar, que sendo 

o outro parte constituinte para a formação da identidade do sujeito, por ser ―deslocado‖, tal 

como coloca Chauí (1988) ao se referir às imagens irreais, no sentido da cegueira platônica, 

não permite que o homem contemporâneo realize a experiência de espelhamento. Quando se 

depara com algo que é o espelho de si, descobre-se como alguém sem identidade. Daí a busca 

pelo si-mesmo:  

 
Ela era... 

Afinal de contas quem era ela? 

Sem comentários, sobretudo porque a pergunta durou um átimo de 

segundo: pergunta e resposta não tinham sido pensamentos de cabeça, eram 

de corpo (LISPECTOR, 1999, p. 107). 

 

A resposta sobre quem era a personagem é respondida pelo pensamento de Carla: ―Eu 

sou o Diabo, pensou lembrando-se do que aprendera na infância. E o mendigo é Jesus‖ 
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(LISPECTOR, 1999, p. 107). Ao fazer uma comparação da personagem com o Diabo e do 

mendigo com Jesus, a narrativa nos mostra alguns aspectos relacionados à personalidade de 

cada um desses personagens. O primeiro aspecto, o de Carla comparada com o Diabo, nos dá 

a entender que ela é alguém que se perdeu no mundo por rejeitar a sabedoria em troca dos 

prazeres terrenos, em particular, os prazeres relacionados ao mundo narcisista. O Diabo, como 

mostra os relatos bíblicos, ocupava o espaço sagrado (o céu), mas movido pelo desejo de ser o 

todo poderoso, foi expulso do céu e condenado à morte. O mendigo, comparado a Jesus, teria 

a função de alguém que traz a verdade. Assim sendo, Carla, ao ver-se frente a frente com esse 

personagem, tem o conhecimento sobre si-mesma e descobre que o fato dela ter vivido de 

brincadeiras a fez perder a identidade. Ela está condenada à morte. Não a morte de que fala 

Platão (1991) em Fédon – a morte que leva o caminho da sabedoria –, mas uma morte 

causada porque ela enxerga seu drama existencial e não pode alcançar o cosmos – ponto para 

o encontro do ego total.  

Apesar dos dois personagens ocuparem espaços sociais diferenciados e injustos, onde 

Carla detém maior poder financeiro enquanto o mendigo não tem condições econômicas nem 

mesmo para se alimentar, há uma proximidade existencial entre ambos. O mendigo é o 

espelho da personagem e conforme indica Eco (1989), o espelho mostra a verdade que até 

então era tida como invisível. A proximidade entre Carla e o mendigo pode ser vista na 

seguinte passagem do conto: ―esse homem se perdeu da humanidade como eu também me 

perdi‖ (LISPECTOR, 1999, p. 107). Essa passagem do conto expõe claramente a condição 

existencial da personagem: uma condição de desconhecimento do eu. E isso se dá porque há 

um declínio dos valores e das relações de afetividade. A personagem vive num cenário 

governado pelo capitalismo burguês em que a dependência da indústria cultural faz com que 

ela se torne demasiadamente ausente de amor.  

A lei do mundo é outra. Nesse conto de Clarice Lispector isso é demonstrado 

nitidamente pelas reflexões da protagonista. Nessas reflexões percebe-se que o amor ao outro 

já não existe e a essência de viver perdeu-se por não poder vencer os aspectos que conduziram 

ao homem a olhar demais para si-mesmo. Isso pode ser visto na seguinte passagem do conto:  

 
Quis esforçar-se a entender o mundo e só conseguiu lembrar-se de 

fragmentos de frases ditas pelos amigos do marido: ―essas usinas não serão 

suficientes‖. Que usinas, santo Deus? as do Ministro Galhardo? teria ele 

usinas? ―A energia elétrica... hidrelétrica‖? 

E a magia do viver – onde estava agora? Em que canto do mundo? 

no homem sentado na esquina? 
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As próprias palavras do discurso narrativo lembram a ideia de sujeito descentrado, 

pois a personagem, na busca de entender o mundo, lembra-se apenas de ―fragmentos de 

frases‖. Essa expressão reporta-nos ao pensamento de Aragão (1991, p. 72) que caracteriza o 

sujeito moderno como um ser com identidade estilhaçada: ―Nos nossos dias, o espelho de 

Narciso é multiplicado, sua imagem se reduplica e se estilhaça‖. Os pedaços de frases, tal 

como menciona o narrador, funcionam como metáforas do descentramento do homem nos 

dias atuais. No que diz respeito à personagem, é oportuno mencionar, ainda em relação aos 

fragmentos lembrados por ela, que estes estão sempre relacionados ao capitalismo burguês. 

Essa ideia nos permite afirmar que, no mundo moderno, os laços afetivos são deixados à parte 

e, como nos indica o discurso narrativo, o capitalismo burguês é o governante do mundo: ―A 

mola do mundo é dinheiro? fez-se ela a pergunta. Mas quis fingir que não era. Sentiu-se tão 

rica que teve um mal-estar‖ (LISPECTOR, 1999, p. 107). Sendo assim, a personagem, mesmo 

tendo dinheiro, sofre de uma pobreza de amor. Assim como o mendigo, na comparação com 

Jesus, necessitava, segundo Carla, de amor e não de dinheiro, o mesmo acontece com a 

protagonista do conto. Ela possui bens materiais, mas carece de amor e de espírito. Sua 

riqueza material é a causadora do seu mal-estar. Podemos perceber a discussão dessa ideia na 

seguinte passagem do conto: ―Sentiu-se tão, tão rica que teve um mal-estar‖ (LISPECTOR, 

1999, p. 107). Refletindo sobre essa cena, convém destacar a ideia de que os valores 

propagados pela indústria cultural têm feito com que o sujeito moderno ocupe uma posição 

em que suas perspectivas e desejos parecem ter chegado ao ápice. Nas discussões de Adorno e 

Horkheimer (1985), isso não tem passado de ilusão e, mesmo que o sujeito do mundo 

contemporâneo pense que alcançou tudo, ele percebe que nada alcançou, pois não consegue 

vencer a grande massa narcisista que, como ele, está em busca da imagem perfeita e dos 

últimos bens produzidos. O prazer é, portanto, ilusório e passageiro. Por isso o mal-estar da 

personagem, pois a sua caminhada acontece em um caminho circular de busca constante por 

riqueza e perfeição.   

O mendigo não consegue identificar Carla como uma milionária: ―Essa mulher é doida 

ou roubou o dinheiro porque milionária ela não pode ser‖ (LISPECTOR, 1999, p. 107). 

Através do pensamento desse personagem podemos perceber o jogo metafórico envolvendo o 

sentido da palavra milionária que, no contexto do conto, pode significar mais do que riqueza. 

Ela representa o alcance ao estado de individuação, tal como discutimos no Capítulo I desse 

trabalho. Na individuação, segundo o que postula Jung (2008), o sujeito consegue se 

desprender do uso das máscaras e ainda vencer os temores sua sombra. Ele consegue também 
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estabelecer um diálogo entre os fatores do consciente e os do inconsciente. Assim sendo, a 

riqueza representaria o alcance do verdadeiro eu. Podemos afirmar que para a personagem do 

conto isso não acontece, pois sua posição – em pé –, além de ser de desconforto, a configura 

como um Narciso moderno: alguém que está distante das águas do batismo, ou seja, do seu eu 

interior. Quando tratamos desse aspecto, lembramos do feito do Narciso clássico. O jovem 

mergulha nas águas da fonte onde contemplava seu reflexo e metaforicamente realiza a 

travessia do oposto. Para Carla isso é impossível de acontecer. Ela não é capaz de solucionar 

o seu drama existencial: o de ser alguém que se esconde ao usar o nome do marido, que se 

vende, usa máscaras, demonstra demasiado amor ao dinheiro e ignora a condição de aparência 

em que vive.  

 Não sendo milionária, tal como analisa o mendigo, a cena citada no parágrafo anterior, 

nos permite interpretar que a personagem não é dona de si. Ela está parada em pé no meio da 

rua. Isso mostra sua condição de aprisionamento, pois a protagonista do conto não é capaz de 

iniciar sua jornada rumo ao alcance do verdadeiro eu. Pelo contrário, o caminho a ser 

percorrido é de transação comercial. Carla está parada esperando metaforicamente, como fez 

a vida toda, por quem dá mais. Ela não é rica, é uma mendiga. Isso é perceptível nas reflexões 

da personagem: 

 
 Como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca 

pedi esmola mas mendigo o amor de meu marido que tem duas amantes, 

mendigo pelo amor de Deus que me achem bonita, alegre e aceitável, e 

minha roupa de alma está maltrapilha (LISPECTOR, 1999, p. 108). 

 

 O adjetivo usado pela personagem para se referir ao seu eu interior explicita muito 

bem o caos vivido pela personagem. Embora ela aparente ser bela, interiormente sua imagem 

é grotesca. Todas as máscaras não são suficientes para esconder ou disfarçar a Carla com 

imagem de fera. Ela era uma mendiga disfarçada que agora se revela ao enxergar-se no 

mendigo, aspecto esse expresso na seguinte passagem do conto:  

 
―Há coisas que nos igualam‖, pensou procurando desesperadamente 

outro ponto de igualdade. Veio de repente a resposta: eram iguais porque 

nasciam e ambos morreriam. Eram, pois, irmãos (LISPECTOR, 1999, p. 

108).  

 

Como não podia negar a condição de mendigo, intrínseca a sua personalidade, a 

protagonista do conto se senta na calçada ao lado daquele que é seu duplo, o homem com a 

ferida, como se esperasse pela compaixão do seu próximo. Esse gesto não exprime, no 
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entanto, o desejo da personagem por uma posição de conforto em relação aos aspectos físicos 

e a representação do mito de Narciso na versão clássica. Pelo contrário, a atitude da 

personagem revela seu lugar no palco moderno: um lugar demarcado por uma posição que 

demonstra inferioridade, dependência e apequenamento. A atitude expressa ainda, o 

conhecimento por parte da personagem da sua verdadeira condição. Por isso ela afirma que 

nascer foi sua pior desgraça. Em outras palavras, o discurso de Carla mostra que sua maior 

dor foi enxergar-se como alguém diferente da imagem a qual estava acostumada a ver no 

pequeno espelho de metal.  

 

6. Sem caminho de volta para o mundo de ilusão 

 

 ―Nunca mais seria a mesma‖ (LISPECTOR, 1999, p. 108). A expressão, presente no 

discurso narrativo, nos faz lembrar a alegoria da caverna de Platão (2009). No mito da 

caverna, o prisioneiro, ao enxergar as imagens iluminadas pela luz do sol, nunca mais é o 

mesmo. Em outras palavras, isso significa dizer que uma vez adquirido o conhecimento, o 

sujeito não conseguirá nunca mais viver de mentiras e de ilusões. A personagem de ―A bela e 

a fera ou a ferida grande demais‖ ao se deparar com o seu duplo, tem o conhecimento sobre 

sua existência. Esse fato a liberta da ilusão. Mas, o grande drama de Carla acontece porque 

aquilo que ela enxerga, a verdade sobre sua condição de sujeito sem identidade, é doloroso. 

Ela não aceita, portanto, o que enxerga. Também não pode mais viver do mundo de máscaras, 

de salões de beleza e notas de quinhentos cruzeiros.  

 A revelação e o acesso ao conhecimento só acontecem para a personagem quando ela 

enxerga o mendigo sob outro ponto de vista. Como a própria Carla menciona, ―Não que 

jamais tivesse visto um mendigo‖ (LISPECTOR, 1999, p. 108). De acordo com Chauí (1988), 

quando o homem foi criado recebeu somente a visão exterior das coisas. Assim sendo, seus 

olhos sempre estiveram a contemplar aquilo de que gostava, como a formosura física e a 

beleza. Sabendo que o homem nascera cego para as coisas interiores, é justamente o fato de 

essa cegueira existir que ele terá a possibilidade de um dia ver o escondido. Esse momento é 

inevitável e quando ocorre para Carla, desestrutura tudo aquilo que ela acreditava ser 

verdadeiro e sólido. Isso é sugerido na narrativa pela referência simbólica ao vinho derramado 

no vestido da personagem: ―Mas – mesmo este era em hora errada, como levada de um 

empurrão e derramar por isso vinho tinto em branco vestido de renda‖ (LISPECTOR, 1999, p. 

108). É claro que nenhum vinho é derramado na roupa de Carla, mas é como se houvesse. O 
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vinho é a metáfora para a vida e aparece na narrativa do conto como símbolo que quebra o 

mundo de pureza e de totalidade da personagem. A vida não era nem bela nem muito menos 

perfeita como assim pensava Carla. A vida era um mundo grotesco cujos atores são os 

homens modernos e cuja peça é a guerra dramática pela sobrevivência egóica. Nessa guerra, 

perdedores são sempre perdedores e ganhadores são sempre escravos enganados pelo sistema 

capitalista burguês e pelo desejo narcisista. O final de tudo isso é que toda guerra sempre leva 

a destruição em massa e ninguém é, de fato, o vencedor. 

 Carla descobre que foi enganada pelo mundo que ela própria chama de miséria de 

alma. Ela não é uma vencedora da guerra, é apenas alguém com uma imagem interior 

grotesca, semelhante à de uma fera. A expressão dessa ideia pode ser verificada pela 

semelhança existencial da personagem com o mendigo: ―De repente sabia: esse mendigo era 

feito da mesma matéria que ela. Simplesmente isso. O ‗porquê‘ é que era diferente. No plano 

físico eles eram iguais‖ (LISPECTOR, 1999, p. 108). Até então tudo era óbvio para a 

personagem. Esse tudo inclui o dinheiro, a maquiagem, as jóias, a casa de campo, os 

apartamentos, etc. Mas o que não era óbvio é que ela tinha uma ferida como a do mendigo. O 

que era invisível revelava-se, então, à Carla: ―E a ferida, ela nunca a vira de tão perto...‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 109).  

 A pergunta feita pelo chofer é interessante para entendermos o estado psicológico de 

Carla no momento em que ela percebe-se com uma ferida grande e profunda, mais 

precisamente, no instante em que ela vê sua ferida de perto:  

 
– A senhora está se sentido mal? 

– Não estou mal... mas não estou bem, não sei... 

Pensou: o corpo é uma coisa que estando doente a gente o carrega. O 

mendigo se carrega a si mesmo (LISPECTOR, 1999, p. 109). 

 

Ao enxergar a própria ferida do inexistencialismo, Carla entra num estado psicológico 

em que desconhece se está bem ou mal. Esse fato sugere o vazio das identidades narcisistas. 

Ele sugere ainda, que a verdade revelada pelo duplo mostra a condição de esfacelamento da 

personagem. Ela não pode estar bem ou mal e esse aspecto é uma metáfora que simboliza a 

nulidade do eu, pois ao fazer parte da brincadeira de viver, a personagem tornou-se muitas – a 

mulher que dar festas, a que sai dos salões de beleza, a que presencia as conversas do marido 

sobre negócios, etc –, e ao mesmo tempo esteve a ser um nada diante da vida. 

O motorista, ao ouvir as palavras de Carla, diz que no baile tudo voltaria ao normal e 

ela se recuperaria. A personagem concorda, mas no fundo ela sabe que aquele mendigo faria 
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para sempre parte da sua vida. Assim como o prisioneiro que enxerga as imagens reais e não 

pode voltar ao estado de ilusão, Carla não pode fingir que nunca vira o mendigo com a ferida 

na perna. Também não pode fingir que nunca vira a própria ferida. Seu duplo, isto é, o 

mendigo, ―fazia parte para sempre da sua vida. [...] ele era verdadeiramente ela‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 109). Enxergando a luz, Carla não é mais aquela que podia viver de 

ilusão. Ela precisa de um destino. E qual seria esse destino? Seria o de continuar vivendo de 

máscaras? Isso ela não faria tão bem como sempre o fizera. Então o destino seria realizar a 

travessia do oposto? Talvez sim, mas a personagem desse conto de Clarice Lispector é alguém 

que não consegue alcançar o mundo do sagrado.  

Uma vez, ao procurar um destino, a personagem cantara. O canto, afirmam Chevalier 

e Gheerbrant (2009, p. 176),  

 
é o símbolo da palavra que une a potência criadora à sua criação, no 

momento em que esta última reconhece sua dependência de criatura, 

exprimindo-a na alegria, na adoração ou na imploração. É o sopro da criatura 

a responder ao sopro do criador. 

 

Ao cantar, Carla procura solucionar o problema do seu esfacelamento. Sabemos, 

todavia, que para a personagem, retrato do Narciso moderno, não há solução para o drama do 

esfacelamento, como também não há o alcance ao estado de individuação. Na narrativa, a 

impossibilidade da personagem alcançar o self total é expressa pelo seu modo de cantar. Ela 

cantava mal e o pai fingia não perceber: 

 

Lembrou-se de que em adolescente procurara um destino e escolhera cantar. 

Como parte de sua educação, facilmente lhe arranjara um bom professor. 

Mas cantava mal, ela mesma o sabia e seu pai, amante de óperas, fingira não 

notar que ela cantava mal. Mas houve um momento em que ela começou a 

chorar. O professor perplexo perguntara-lhe o que tinha.  

– É que, é que eu tenho medo de, de, de, de cantar bem... 

Mas você canta muito mal, dissera-lhe o professor.  

– Também tenho medo, tenho medo também de cantar muito, muito, 

muito mas mal ainda (LISPECTOR, 1999, p. 109). 

  

Carla demonstra sentir medo de cantar bem e de cantar muito mal. Isso significa dizer 

que se ela pudesse cantar bem teria que encontrar o si-mesmo e se desprender do mundo de 

representações, mas isso é impossível de acontecer porque para encontrar o si-mesmo, o 

sujeito precisa aceitar o outro como algo pertencente ao seu mundo, fator esse que 

representaria o declínio do seu narcisismo. Por outro lado, o cantar muito mal expressa a 

distância do alcance do si-mesmo. A personagem é o retrato típico do Narciso moderno. Ela 
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sente a necessidade de preencher o vazio interior, mas ao mesmo tempo sabe que se cantar 

muito bem, isto é, se chegar ao cosmos, terá ou que realizar a travessia do oposto – impossível 

para o sujeito moderno – ou que sentir a dor por enxergar as imagens iluminadas pelas luzes 

do sol. O cantar muito mal pode ser sinônimo ainda, do reconhecimento da condição de 

Narciso moderno, ou seja, de ter um eu esfacelado. Isso pode ser percebido através das 

marcas tipográficas contidas na seguinte sentença do discurso narrativo: ―Maaaaal mal 

demais!‖ (LISCPECTOR, 1999, p. 109). A vogal a, repetida cinco vezes na palavra mal 

representa a condição do Narciso moderno. Ele é alguém que não tem nenhuma saída para seu 

descentramento, pois na atualidade ―temos um Narciso cônscio de que não se pode parar no 

tempo [...] morrendo na sua multiplicação e nos estilhaços dos espelhos‖ (ARAGÃO, 1991, p. 

73). O Narciso moderno está condenado a viver numa prisão, como os as no meio de duas 

consoantes. Dito de outro modo, ele não pode alcançar o si-mesmo, nem muito menos deixar 

de fazer parte do sistema da grande massa narcisista. Isso acontece nitidamente à Carla. Ela 

não pode viver de máscaras, uma vez que adquiriu o conhecimento sobre a realidade, mas 

também não pode se desprender do sistema capitalista burguês.  

A narrativa sugere que a personagem tentou, na adolescência, enxergar-se por 

completo. Contudo, percebendo que isso seria perigoso ela deixou de lado a canção, até que 

um encontro ocasional com um mendigo com uma grande ferida trouxe de novo o tema da 

canção para sua vida:  

 
Essa história de procurar a arte para entender só lhe acontecera uma vez – 

depois mergulhara num esquecimento que só agora, aos trinta e cinco anos 

de idade, através da ferida, precisa ou cantar muito mal ou cantar muito bem 

– estava desnorteada. Há quanto tempo não ouvia a chamada música clássica 

porque essa poderia tirá-la do sono automático em que vivia (LISPECTOR, 

1999, p. 109-110). 

 

E foi isso o que aconteceu. O encontro com o mendigo serviu de despertar para a 

personagem. Ao sair do sono automático, Carla consegue ver o que, de fato é real. Seu modo 

de vida, pautado no uso de máscaras, no valor ao dinheiro e no culto ao eu, é equivalente, 

como indica o próprio discurso narrativo, a uma grande brincadeira, a uma grande mentira. 

Real é ―ter uma ferida na perna‖ (LISPECTOR, 1999, p. 110). E a personagem tinha uma 

ferida redonda e profunda; uma ferida sem cura porque ela não tinha identidade. Essa ideia é 

reforçada pelo pensamento de Carla quando se encontra dentro do carro: ―De repente pensou: 

nem me lembrei de perguntar o nome dele‖ (LISPECTOR, 1999, p. 110). O mendigo 

aparecendo sem nome na narrativa é, de um lado, alguém que por ser o duplo da protagonista 
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do conto, revela sua condição narcisista – um sujeito seduzido pela imagem de ilusão e sem 

vínculos afetivos –, do outro, alguém que denuncia a falta identidade da personagem. Carla se 

esquece de perguntar o nome do mendigo porque ele é como ela – uma eterna sem nome no 

mundo moderno.  
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VI  

SOB O SIGNO DO SIMULACRO: TRÊS 

PERSONAGENS FEMININAS E UM ÚNICO DRAMA 

 

Esses votos de que eu cumpra com o meu objetivo são votos para que eu consiga o que não 

posso conseguir. No mundo, sou como uma gota d’água que no oceano procura outra gota; 

em lá caindo para encontrar sua companheira, confunde-se (invisível, curiosa) consigo 

mesma. Assim eu, que para encontrar mãe e irmão, em busca deles, infeliz, perco-me de mim. 

(William Shakespeare, A Comédia dos erros).  

 

 A citação que abre este capítulo é de William Shakespeare. Como vemos a busca para 

encontrar o si-mesmo é antiga. Ela é matéria do mito e perpassa os séculos, ocupando palcos 

diversos e também representada em toda forma de arte. 

 Na literatura contemporânea, o duplo mais recorrente apresenta-se de forma 

heterogênea. Nesta categoria, o sujeito se desdobra em duas metades e as enxerga como parte 

do Eu. O grande drama existencial é causado pelo fato de que a imagem de duplicidade não 

pode restaurar o composto de perfeição como relatava Aristófanes em Banquete de Platão.  

 Conforme Bravo (1998), o duplo heterogêneo se manifesta na representação cindida 

do eu. Esta representação exprime o emblema da busca da identidade e pode vir circunscrita 

por meio de diversas metáforas, tais como o espelho, a sombra, o retrato e a máscara. Os 

símbolos das figuras do heterogêneo colocam em confronto o real e o ideal de real, o objetivo 

e o subjetivo. 

 O duplo manifesta a natureza ambígua e ambivalente contida no termo persona, pois 

revela dois ―personagens‖ que não se aparentam, mas que são complementares. O duplo 

heterogêneo pode vir revelado na metáfora do retrato, na figura do supra-real e ainda na do 

simulacro. Neste último tipo de manifestação, o vivente cria um manequim de si-mesmo. De 

acordo com Bravo (1998), a figura criada toma o lugar do vivente e, acrescentamos, briga a 

todo instante com este.  
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 Mas nem sempre o duplo simulacro apresenta-se na criação literal de outro ser. Não 

raro os casos, ele pode manifestar-se na criação simbólica de um eu que dá lugar a outro. Isto 

acontece quando há o uso de máscaras e o ideal de realidade, figurativizado no personagem 

criado, anula a realidade e também aquele que o criou. Neste caso o criador vive de cegueira e 

torna-se a sombra do simulacro. Vivente e simulacro não são semelhantes, mas um é o 

complemento do outro. Ao se revelar, o simulacro exerce duas funções sobre seu par: 1) ele 

esconde o seu eu-negado, e; 2) quando se mostra visto, é odiado porque não é verdadeiro e 

também porque representa o mundo de irrealidades.  

 A questão que nos interessa é a de que tipo de duplo é mais recorrente nos três contos 

que permearam as nossas reflexões neste trabalho. Ao longo das nossas discussões acerca das 

narrativas de ―O búfalo‖, ―A procura de uma dignidade‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande 

demais‖, verificamos a presença marcante de símbolos e metáforas do duplo, tais como o 

espelho, a máscara e o olhar. Interessa agora estabelecer relações entre os textos com o intuito 

de verificar pontos divergentes e/ou convergentes observados nas três personagens, 

focalizando inclusive o modo de atualização do mito de Narciso nestes contos.  

 

1. A dispersão do eu 

 

 No meio da multidão ou mesmo na condição de sujeitos solitários, a Sra. Xavier, Carla 

e a mulher de ―O búfalo‖, não nomeada na narrativa, configuram-se como personagens que se 

encontram envolvidas por um sentimento de falta, de despertencimento e de solidão. Em 

termos de discurso narrativo, podemos dizer que o tema do duplo está presente nas três 

histórias e é evidenciado através de diversos símbolos e metáforas como a das jaulas em ―O 

búfalo‖; a dos corredores, dos labirintos, dos buracos em ―A procura de uma dignidade‖; e, 

por fim, a ferida em ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖. Todos esses símbolos e 

metáforas expõem nitidamente a ideia de busca e, sobretudo, de esfacelamento que perpassam 

a condição existencial das personagens desses textos. 

 Vale mencionar que o duplo, nas três narrativas, se apresenta de forma heterogênea. 

Neste caso, o ponto focal dos três contos diz respeito à busca pelo si-mesmo, a busca pela 

identidade. Porém, enquanto no conto de Onde estivestes de noite e em ―O búfalo‖ as 

personagens são conscientes da jornada que devem cumprir. Para Carla de ―A bela e a fera ou 

ferida grande demais‖, seu comportamento, na abertura do conto é de cegueira total e, mesmo 
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não buscando saídas de corredores ou da condição de aprisionamento, o ambiente do conto 

constrói uma imagem de incompletude da personagem.  

 Mas o que há em comum entre essas três figuras femininas é primeiramente o fato de 

consciente ou inconsciente, elas não terem uma identidade. Esta ideia é denotada pelos seus 

nomes próprios. Uma delas, Carla, tem nome, mas o mais importante são seus sobrenomes, 

sendo esses de origem plebéia. Outra, a Sra. Xavier, se esconde por trás do nome do marido e 

a terceira sequer tem nome. Este aspecto, presente nessas três narrativas, nos permite 

averiguar o drama das personagens que se constitui pela ausência do self total. Uma pessoa 

sem nome é alguém que não existe, é alguém que não está completo. 

O ambiente predominante nas três narrativas é o psicológico. As protagonistas passam 

por momentos de reflexões e inquietações que criam no leitor uma imagem de esvaziamento. 

Seria então esse esvaziamento o causador da busca de uma mulher sem nome, como ocorre 

em ―O búfalo‖? Ou a tentativa de encontrar uma saída para os labirintos do Maracanã, como a 

da Sra. Xavier? Ou mesmo o motivo para uma cegueira sem medida, como a de Carla? Estes 

três questionamentos podem ser resumidos na forma de representação do duplo nos contos. 

As personagens, quando encontram com o duplo, passam a se questionar sobre seus papeis na 

sociedade e no mundo. Suas indagações servem para esclarecer o caráter mimético desses 

contos, pois permitem ao leitor conjecturar sobre as figuras femininas nas narrativas curtas de 

Clarice Lispector constatando-se que elas se colocam como seres modernos, que despertam 

para o autoconhecimento e enxergam-se na sua duplicidade.  

 Sem mais rodeios, as personagens dos contos em questão pertencem à classe média 

alta, usam máscaras que servem de adereço para representação na sociedade e escondem, 

portanto, seus verdadeiros eus, isto é, aquilo que há de grotesco em suas personalidades, suas 

sombras. Podemos dizer que a sombra é representada nesses textos pelo casamento de 

aparência – como acontece nas vidas de Carla e da Sra. Xavier; pela condição de solidão – 

fato presente nas histórias das três personagens dos contos; pela rejeição do homem amado, 

como acontece no conto ―O búfalo‖, etc. Assim sendo, convém afirmar que a Sra. Xavier, 

Carla e a mulher do conto ―O búfalo‖ sentem uma dor que desejam esconder. Nisso, criam um 

simulacro que ganha vida e anula por completo suas identidades. Daí a ideia de estrutura 

cindida do eu. 
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2. A forma do manequim 

 

 A presença do duplo heterogêneo em forma de simulacro nos é apresentada nessas três 

narrativas pelo fato das personagens usarem máscaras. No conto ―A bela e a fera ou a ferida 

grande demais‖, esta ideia é apresentada na abertura da narrativa em cuja cena inicial Carla 

sai de um salão de beleza no Copacabana Palace Hotel coberta de maquiagem, sendo que esse 

adereço serve para pintar uma face – a do simulacro – e encobrir a verdadeira face da 

personagem – ou a essência da realidade como quer Platão (2009) na Alegoria da caverna. Em 

―A procura de uma dignidade‖ a discussão desta ideia é perceptível tanto pelo aspecto da 

maquiagem, quanto pelas roupas da protagonista que lembram a vestimenta de um palhaço – 

o signo clássico da representação cênica. Para a mulher sem nome do conto ―O búfalo‖, o 

aspecto da máscara é secundário, mas percebemos que este faz parte da vida da personagem. 

Esta afirmação é corroborada na cena em que ela passa por um momento de contrição e 

lembra que um dia sentira uma sensação estranha quando de sua bolsa caíra alguns pertences 

que revelavam seus valores. Dentre esses pertences está a maquiagem. 

 Comungado com esta característica que intensifica a presença do simulacro pelo uso 

de máscaras, percebe-se que o duplo manifesta-se não somente pelo que diz respeito à 

construção de uma imagem idealizada a encobrir a imagem verdadeira do eu. O simulacro 

aparece também na forma de comportamento das personagens e no modo de vida que elas 

têm. Nas três narrativas, as histórias de vidas das protagonistas são construídas sob o ponto de 

vista da representação. Assim sendo, dizemos que as figuras femininas desses contos estão 

sempre encenando. Carla, por exemplo, vai a festas e a salões, demonstrando ser uma 

potência, mas não passa de alguém que tem uma vida conjugal conturbada e vive 

interiormente solitária, aspectos esses visivelmente notados nas seguintes passagens do conto: 

―colegas em quê? Em se vestir bem? Em dar jantares para trinta, quarenta pessoas?‖ e 

―mendigo o amor do meu marido que tem duas amantes‖ (LISPECTOR, 1999, p. 105, 108). 

Para a Sra. Xavier a ideia de simulacro é manifestada porque a personagem tem uma vida 

solitária que se apresenta tanto no plano do casamento, quanto no plano social: ―o Sr. Jorge B. 

Xavier viajara para São Paulo no dia anterior e só voltaria no dia seguinte‖ e ―havia uma 

multidão que existia pelo vazio da sua existência‖ (LISPECTOR, 1999, p. 10, 14). A mulher 

de ―O búfalo‖ também tem uma vida de enclausuramento porque lhe falta simplesmente o 

amor de um homem. Dessa forma, podemos dizer que as personagens dessas três narrativas se 

configuram como seres que habitam o mundo das sombras, pois o modo de vida criado por 
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elas as transforma em marionetes. Carla, a Sra. Xavier e a mulher do conto ―O búfalo‖ estão 

metaforicamente em um palco de teatro, encenando papéis variados, pois fingem ter um 

relacionamento amoroso feliz, sem serem amadas, e fazem de conta que são membros de 

destaque na sociedade, não passando somente de seres solitários e nulos, despercebidos por 

todos. Essa ideia pode ser verificada respectivamente nos textos de ―O búfalo‖, ―A procura de 

uma dignidade‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖, pelo fato da rejeição sofrida 

pela mulher do primeiro conto, das pessoas que fogem do contato com a personagem do 

segundo conto e dos transeuntes que passam e não enxergam a personagem Carla, caso 

presente no último conto. 

 No que diz respeito ao aspecto financeiro encontramos mais fatores em comum com as 

personagens dos contos de Onde estivestes de noite e A bela e a fera, do que com o de Laços 

de Família. Isto porque os dois primeiros explicitam nitidamente o modo de vida das 

personagens. Carla, por exemplo, dava festas, tinha casa de campo e casara com um homem 

de nome renomado da sociedade do Rio de Janeiro. A Sra. Xavier tem motorista particular e 

frequenta os lugares destinados à classe média alta. Em um desses eventos ela, por um acaso, 

erra o lugar da conferência e esbarra no Maracanã. Esse lugar, destinado às classes menos 

abastadas e a um esporte popular, retira a personagem do cotidiano típico de encenação a qual 

ela estava acostumada. Fora do conforto, a Sra. Xavier depara-se com sua desordem narcísica. 

Na verdade, é típico esse recurso discursivo nas narrativas clariceanas; suas personagens são 

inseridas num palco público e isso as possibilita contrastar o mundo aparente da perfeição e o 

caos com que se deparam.  

Voltando, no entanto, ao aspecto financeiro, convém afirmar que no conto ―O búfalo‖, 

o leitor nada sabe sobre o estilo da vida da personagem. Sabe somente que ela também investe 

no uso de máscaras e sofre de uma grande dor por ter que continuar vivendo de aparências, 

perdoando quando na verdade o que ela quer é odiar: ―Imaginar que talvez nunca 

experimentasse o ódio de que sempre fora feito o seu perdão‖ (LISPECTOR, 2009, p. 131). 

 Em resumo, o que poderíamos dizer dessas personagens é que ao investirem num 

padrão aceito socialmente, elas acabam usurpando sua liberdade, inventando um modelo de 

vida de acordo com as boas normas da sociedade moderna, o que Machado de Assis 

denominou em seu conto ―Teoria do medalhão‖21. Neste caso, faz-se valer a ideia de que é 

                                                           
21

 Esse conto é construído num diálogo entre pai e filho. Ao fim de um jantar, os dois encontram-se a sós e o pai 

ensina para o filho a teoria do medalhão. Nessa teoria, ele afirma que é essencial aprender a se comportar de 

acordo com as situações. O pai diz para o filho que na vida existem prêmios, mas que poucos são os premiados. 

Para estar no meio desses poucos é preciso aprender a se rotular; é preciso, segundo a voz da figura paterna, 

tomar as armas do seu tempo, isto é, acompanhar as tendências impostas pela sociedade. Fazendo isso, ou seja, 
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bom ter um nome respeitado, é bom dar festas e é bom ter, dentro da bolsa, um acessório 

feminino capaz de camuflar a imagem real como o indispensável pó de arroz.  

 Sob outro ponto de vista, não podemos negar que ao criarem um simulacro, as 

personagens não conseguem viver somente de ideal de realidade ou de realidade, pois criador 

e simulacro são partes diferentes, mas constituintes do mesmo. Por isso a atmosfera de vazio 

angustiante que é construída nas três narrativas. A mulher de ―O búfalo‖ dança 

descompassadamente. A Sra. Xavier era esquecida e somente ela não conseguia encontrar as 

saídas dos corredores. E Carla estava brincando de viver.  

 Dando continuidade a nossa discussão acerca da criação de um ser que dá lugar ao eu 

verdadeiro, convém destacar a forma coisificada que ganham as figuras femininas ao longo 

dos contos. O narrador de ―A procura de uma dignidade‖, por exemplo, faz uma alusão 

metafórica da personagem do conto com uma letra de câmbio perdida. Ela se iguala, portanto, 

a um objeto medido pelo valor financeiro. No conto de A bela e a fera, essa mesma ideia é 

apresentada pelas reflexões advindas da protagonista. Ela se vendera ao marido como se 

estivesse em um leilão. Carla era vítima também da balança financeira. A mulher de ―O 

búfalo‖, na cena em que se encontra na montanha-russa, também tem sua imagem construída 

como a de um objeto. O ponto divergente da forma de construção da imagem metafórica desta 

personagem com relação às outras duas é o fato de que, na sua história, não aparecem indícios 

que denotem a discussão de valor financeiro ou mesmo de mercadoria. Mas, o que nos 

interessa neste caso é o fato das três figuras femininas serem apresentadas sob um olhar que 

as configuram enquanto coisa. Nesta apresentação, vemos expressa a falta de vínculos 

afetivos nas suas vidas. Elas são coisas e coisas se compram, se perdem e se jogam de um 

lugar para outro, aspectos presentes respectivamente nas histórias de Carla, da Sra. Xavier e 

da mulher sem nome através das metáforas do leilão, dos corredores sem saídas e da dança na 

montanha-russa. Por isso o fato das protagonistas dos contos estarem sempre sozinhas, até 

mesmo quando há uma multidão em seu entorno. 

 Nestes três contos o simulacro toma o lugar do eu real das personagens. Estando 

vivendo na nulidade e não podendo se separar totalmente da figura criada, essas mulheres se 

perdem nesta tentativa de juntar o ideal de realidade com o real. O estar perdido vem 

circunscrito na ausência de identidade. Para a Sra. Xavier, perder-se é não achar a saída dos 

corredores do Maracanã. Para Carla, perder-se é a única forma de viver, ou fingir viver. E 

                                                                                                                                                                                     
aderindo à teoria do medalhão, o sujeito terá mais oportunidades em vários campos. O único cuidado a ser 

tomado por aqueles que desejam conseguir o medalhão deve ser o de fugir de toda reflexão e originalidade. 
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para a mulher do conto ―O búfalo‖, perder-se é conhecer somente um lado da realidade: o 

amor. Elas estão presas a um mundo de representações, entre a essência e a aparência, como 

acontece com os prisioneiros da caverna de Platão (2009).  

  

3. A saída das cavernas e o mundo de visão 

 

 Como todo prisioneiro e também como qualquer herói, desde o moderno ao clássico, 

Carla, a Sra. Xavier e a mulher do conto ―O búfalo‖, têm uma via crucis a cumprir. Esta via 

crucis é a jornada rumo ao campo de visão, sendo que esta somente lhes é conferida no 

encontro com o duplo.  

 Interessante notar que o encontro com o duplo que culmina na revelação do direito e 

do avesso, cópia e original de cada personagem, nos contos lispectorianos somente acontecem 

quando as protagonistas saem do espaço privado para o espaço público. Quando retornam ao 

lar e ao cotidiano amórfico e de aprisionamento, elas são outras, capazes de discernir sobre o 

que é a vida e mais, constatar que nunca tiveram uma vida de verdade.  

 O ato de revelação, geralmente conceituado na narrativa de Clarice Lispector como 

epifania, acontece principalmente pela via metafórica do espelho e também do olhar. Neste 

caso, a imagem verdadeira do eu, outrora invisível se torna vista e, tanto aquele que se projeta 

diante do espelho, quanto o reflexo contemplado são partes de um mesmo ser.  

 No que diz respeito às narrativas de Clarice Lispector, é oportuno lembrar que é pelo 

fato de terem a oportunidade de olhar o outro que Carla, a Sra. Xavier e uma mulher sem 

nome podem se enxergar verdadeiramente. Na verdade, as personagens desses contos se veem 

como os outros as enxergam. Quando isso acontece, suas máscaras caem e o ideal de 

realidade não se faz mais aceitável ao modo de vida das protagonistas dos contos.  

 Convém destacar que cada uma dessas figuras femininas tem seu próprio modo de se 

deparar com o duplo. Mas não é isso que encobre o caráter de sagracidade que este encontro 

carrega. Os caminhos são vários, mas o ponto de chegada será sempre o de visão sobre a 

realidade. Em outros termos, podemos dizer quando encontram o Outro escondido – parte 

constituinte do mesmo –, essas figuras femininas se olham de uma forma diferente, 

auscultando sobre a verdade da sua existência. Assim sendo, a visão do duplo permite que 

cada uma das protagonistas tenha acesso ao conhecimento sobre sua identidade: uma 

identidade feita de estilhaços.  
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 A Sra. Xavier enxerga-se verdadeiramente quando se olha em um espelho do banheiro. 

Ela vê as duas faces do eu e concebe sua realidade existencial dolorosa. Carla descobre-se 

mendiga quando encontra um mendigo com uma ferida redonda na perna. Descobre também 

que real é ter uma ferida grande e redonda. Na história dessa personagem o encontro com o 

duplo faz o mundo gritar. É como se as coisas, antes fruto de representações, ganhassem tons 

e cores diversas, mostrando-se, tal como quer Chauí (1998), visíveis. O mundo, conforme 

indica o discurso narrativo, grita para a protagonista de ―A bela e a fera ou a ferida grande 

demais‖ e, este grito, é para dizer quem é a personagem do conto. A Sra. Xavier descobre-se 

como uma velha cheia de luxúria e de desejos narcisistas. Descobre ainda que, faça o que 

fizer, ou use a maquiagem que usar, ela será sempre uma velha de quase setenta anos. Uma 

velha solitária. Carla descobre que a beleza pode ser perigosa demais. Essas duas 

personagens, por terem saído das cavernas e enxergado as imagens iluminadas pela luz do sol, 

passam a ter um eu ferido, uma vez que se enxergam sendo outras e não elas mesmas. 

 Bom, mas o que poderíamos dizer da mulher que vai ao Jardim Zoológico em busca de 

descobrir o ódio, pois até então só conhecera o amor? Esta personagem deseja encontrar no 

outro aquilo que lhe falta. Este outro pode ser representado por um camelo ou uma girafa, mas 

acima de tudo por um tipo de animal que permite a protagonista enxergar-se por completo. Na 

narrativa o duplo vem simbolizado pela figura do búfalo: um animal que, com o olhar, 

possibilita a mulher ver-se como se estivesse contemplando sua imagem em um espelho.  

 O trajeto da figura feminina desse conto de Laços de família é, assim como o da Sra. 

Xavier, marcado por obstáculos que a deixam cansada. A mulher busca encontrar o 

autoconhecimento numa experiência de alteridade. Neste trajeto rumo ao encontro de si-

mesma, metáforas e símbolos revelam a condição de enjaulamento da protagonista da 

narrativa. A personagem vai ao jardim para deixar de ser simplesmente alguém sem nome. 

Ela está à procura da própria doença – a visão da verdade –, mas sequer imagina que seu mal 

não tem cura.   

 Tanto em ―A procura de uma dignidade‖ quanto em ―O búfalo‖ percebemos que o que 

move o enredo das narrativas é justamente a busca. Convém destacar que para a personagem 

do primeiro conto, esta busca simboliza a saída dos mundos vazios como o do Maracanã. Já 

para a do segundo conto não há referência literal ao vazio, mas percebe-se a discussão desta 

ideia pela incompletude da personagem. Cada bicho que ela contempla tem algo de sua 

completude, mas a personagem é um ser solitário, e, por isso, vive a busca incessante pela sua 

metade, tal como ocorre no mito do andrógino. Esta ideia também é sugerida pelo seu 
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sentimento. Ela conhecia somente o amor. A procura é também pelo preenchimento de um 

vazio, é o desejo do alcance do autoconhecimento. 

 Merece destacar que as mulheres das três narrativas estão numa posição de 

desconforto, o que nos dá a entender que não é por saírem das cavernas e enxergarem o 

mundo de luzes que elas poderão alcançar o estágio da individuação, tal como é proposto por 

Jung (2008). Na individuação, defende o teórico, que o sujeito torna-se singular e encontra o 

si-mesmo. É nesse estágio que, segundo o estudioso da psicologia, o homem deixa de sentir 

temor das imagens das sombras e abandona também as máscaras. A Sra. Xavier anda de lado 

a lado e já cansada decide pegar um táxi que possa levá-la para casa. Carla está parada em pé 

em frente ao Copacabana Palace Hotel. A mulher sem nome, como um andarilho, vive num 

constante deslocamento, de lugar em lugar, a ponto de sentir dores nos pés por causa dos 

sapatos que a desequilibra. Esta característica, presente nas três narrativas, é simbólica. Ela 

metaforiza a jornada do Narciso moderno em busca do autoconhecimento. 

 Como dissemos anteriormente, o encontro com o duplo pode ser manifesto de diversas 

formas para estas personagens. Em ―A procura de uma dignidade‖ a personagem ignora a sua 

condição, bem como os corredores e as portas estreitas. Nesse sentido, é útil afirmar que a 

protagonista desse conto de Onde estivestes de noite, vive na ilusão porque não é capaz de 

associar as imagens contempladas à sua realidade. Na ilusão, segundo o que postula Rosset 

(2008, p. 17) ―a coisa não é negada: mas apenas deslocada, colocada em outro lugar‖. A Sra. 

Xavier anda de um lugar a outro sem nada enxergar. Ela se configura, do ponto de vista do 

qual Rosset (2008) discute acerca do real, como alguém iludido. Nesse caso ―é inútil a 

realidade se oferecer à sua percepção: ele22 não consegue percebê-la, ou a percebe deformada‖ 

(p. 16). O teórico também mostra que o real sempre insiste em aparecer, mas em um lugar 

diferente daquele que procuramos. Desse modo, podemos dizer que, mesmo ignorando o 

significado das imagens que a rodeia, o real chegará para a personagem do conto, onde ela 

menos imagina que possa estar. Esse acontecimento se dá quando a senhora olha-se no 

espelho da pia do banheiro. Nesse momento ela descobre que a imagem idealizada de fama é 

impossível de ser encontrada. Nisto, a personagem reconhece que o uso da maquiagem e o 

convívio com pessoas da alta sociedade do Rio de Janeiro não a levaram a lugar algum. 

Enxergando o seu drama, a protagonista do conto, não podendo negar sua condição de sujeito 

esfacelado, nem muito menos viver somente de simulacro, descobre que para ela – 

representação do Narciso moderno – não haverá nunca uma porta de saída. Em outras 

                                                           
22

 O sujeito iludido. 
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palavras, ela terá sempre um eu esfacelado. Aquilo que nascera com o mundo de luzes – a 

verdade – matara com a ilusão. Não podendo juntar estes dois mundos e, sabendo que viver 

na ilusão – julgar o visível como algo realmente existente e negar a presença do invisível – 

representa sentir para sempre as dores nos olhos, a personagem desiste de viver.  

 O jogo do velar e revelar mostra que o encontro com o duplo é a única possibilidade 

de saída do mundo de cegueira. Para Carla, protagonista do conto ―A bela e a fera ou a ferida 

grande demais‖ isso acontece quando ela se depara com um mendigo, signo simbólico do 

espelho. A realidade desse personagem e de sua ferida na perna é congruente a vivida pela 

figura feminina do conto; é observando sua condição de vida que ela desperta para a sua 

miserabilidade, sua ferida é a de quem necessita alimentar a aparência, frequentando salões de 

beleza para garantir sua aceitação na sociedade. Manter um casamento por interesse é outra 

grande ferida dessa senhora. O ponto divergente da história de Carla com relação à da Sra. 

Xavier é que ela prefere viver a dor na ilusão. Mas isso não significa que a personagem 

conseguirá juntar-se ao seu simulacro ou mesmo vencê-lo. Pelo contrário, a protagonista 

continuará sendo sempre alguém sem identidade. Isso é perceptível no final da narrativa no 

momento em que ela entra no carro e lembra-se de não ter perguntado o nome do mendigo. O 

perfil de Carla pode ser traçado como alguém que teme a imagem verdadeira revelada pelo 

duplo e prefere continuar usando máscaras. Contrapondo as histórias das protagonistas 

respectivamente de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ e ―A procura de uma 

dignidade‖, podemos dizer que as mesmas apresentam desfechos diferentes. Na primeira 

narrativa, a personagem prefere continuar vivendo na nulidade, e na segunda a outra se 

despede da ―vida‖. Carla finge não ter conhecido a verdade e a Sra. Xavier rejeita a dor de 

viver tendo o conhecimento sobre sua condição existencial. Ela age semelhante ao rei Édipo 

da tragédia de Édipo Rei, de autoria de Sófocles que, ao descobrir sua origem reconhece sua 

dor – a de ter matado o pai e se casado com a mãe – e prefere arrancar os olhos a ver os frutos 

do seu pecado – os filhos que teve com a mãe.   

 No que diz respeito à narrativa de ―O búfalo‖, ambos, animal e mulher entrecruzam 

seus olhares e aquele age como se desse respostas à personagem sobre seus sentimentos. Mas 

a impressão dessa percepção é a de que o narrador priva o leitor dos fatos subsequentes, como 

também o faz com o período anterior à primavera referido no discurso narrativo. Neste caso, 

não sabemos qual a escolha da personagem, se ela desistirá da vida por saber que ódio e amor 

são como água e óleo, isto é, não se misturam, mas também são dois extremos necessários, 

pois muitas vezes é a partir de um suposto sentimento de ódio que desabrocha o amor. Ou se 
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ela, como Carla, dará preferência pela vida de ilusão, mesmo imbuída de dor, o que se 

verifica, sobretudo, no ato contemplativo para a escuridão.  

 As variadas escolhas e os inusitados desfechos observados nestas três narrativas são 

intrigantes. Uma personagem morre, uma segunda prefere viver uma ilusão e uma terceira 

está na corda bamba, o que intensifica mais ainda a condição de Narciso moderno que é a de 

não poder fazer parte nem de um lado nem de outro, mas ocupar a posição de entremeio ou o 

entrelugar, como querem os teóricos contemporâneos.  

 Mesmo apresentando desfechos diferentes, as narrativas encontram um ponto 

semelhante ao construir uma ideia de que o encontro com a parte faltante ou até mesmo o ato 

de velar e revelar as verdades, não são capazes de minimizar o problema do drama existencial. 

O mal-estar vivido pelas personagens mostra que o castigo do homem, nessa representação e 

reatualização do mito de Narciso expresso nas narrativas, é o de carregar para sempre uma 

ferida. É o de não encontrar as saídas. E é o de não poder transpor as grades. Em resumo, é o 

de não ter um eu, mas vários eus. 

 A Sra. Xavier só consegue destruir seu duplo por destruir-se a si-mesma. Carla prefere 

continuar vivendo na nulidade, sendo essa expressa pela preferência que a personagem dá em 

continuar usando as máscaras, isto é, permitir que o seu simulacro tenha vida em detrimento 

do próprio existencialismo da protagonista de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖. A 

mulher de ―O búfalo‖ fica perplexa com a imagem que seus olhos vêem. Podemos perceber a 

comprovação dessas ideias através das seguintes passagens dos contos: 

                                                    
 Foi então que a Sra. Xavier bruscamente dobrou-se sobre a pia como 

se fosse vomitar as vísceras e interrompeu sua vida com uma mudez 

estraçalhante: tem! que! haver! uma! porta! de saiiiiiída (LISPECTOR, 1999, 

p. 18; ―A procura de uma dignidade‖). 

 

E tudo na vida, desde quando havia nascido, tudo na sua vida fora macio 

como pulo de gato. 

(No carro andando) 

 De repente pensou: nem me lembrei de perguntar o nome dele 

(LISPECTOR, 1999, p. 110; ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖). 

 

Quase inocentada, meneando uma cabeça incrédula, a boca entreaberta. 

Inocente, curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que 

sem pressa a fitavam, ingênua, num suspiro de sono, sem querer nem poder 

fugir, presa ao mútuo assassinato (LISPECTOR, 1999, p. 18; ―O búfalo‖). 

                                    

A genialidade dessas narrativas que apresentam finais divergentes está em mostrar que 

quando o duplo é revelado, com ele, são inseridos questionamentos e também escolhas. Ao 
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enxergar-se pelos olhos dos outros, as personagens, parafraseando Cavalcanti (1992) quebram 

com a totalidade, isto é, saem do mundo de cegueira. A partir daí elas ou voltam para as 

cavernas e deixam-se serem destruídas pela sociedade narcisista que as cercam, ou matam-se, 

ou então, ficam perplexas por enxergarem a dor de ter um eu estilhaçado.  

Um aspecto significativo nas histórias das personagens desses três contos de Clarice 

Lispector é o fato de que nenhum dos desfechos conduz a um fim propriamente dito. Nessas 

narrativas, Carla, a Sra. Xavier e a mulher do conto ―O búfalo‖ têm acesso ao conhecimento, 

mas não são capazes de encontrar o si-mesmo. Nesse sentido, dizemos que elas enxergam a 

dor de ter um eu esfacelado, mas não são capazes de solucionar seus dramas de identidade. O 

Narciso moderno é aquele que contempla a imagem fragmentada do eu e, a partir daí, avança 

em seu questionamento sobre o ―quem sou eu?‖. No outro ângulo, ele sofre também porque o 

uso da persona anula o eu verdadeiro. Esse é o drama vivido não somente pelas personagens 

desses contos, mas pela maioria dos seres que estão inseridos na prosa lispectoriana.       

Para Aragão (1991), enquanto o Narciso clássico se apresenta como alguém que 

ignora sua duplicidade, o Narciso moderno figura-se num caleidoscópio de identidades 

multiplicadas em um único ser. As personagens das narrativas de Clarice Lispector são 

figuras de diversos eus. É, todavia, por se reconhecerem nas suas dualidades e, por lutarem 

em vão contra esta condição de esfacelamento, que elas sofrem de uma dor incurável. Assim 

sendo, podemos dizer que a ficção lispectoriana resgata aspectos mitológicos, em especial, do 

mito de Narciso, uma vez que as histórias de suas personagens retratam as inquietações 

provenientes do vazio de identidade e a busca constante por uma completude. Ao fazer este 

resgate, os contos da escritora mostram que os segredos ligados à existência ainda estão longe 

de serem desvendados, pois para que isso ocorra é necessário que o sujeito possa se 

desprender totalmente das imagens de ilusões e entre no mundo da verdade. Essa é a essência 

do mito do duplo na ficção de Clarice Lispector que se coloca como a própria negação do 

real. Porém, só é possível destruir o duplo e, portanto, o real, se também se destruir o criador 

do simulacro. Isso acontece, por exemplo, na história da personagem Xavier.  

Através do estudo da representação das personagens dos contos ―O búfalo‖, ―A 

procura de uma dignidade‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖, podemos afirmar 

que a temática da identidade nos contos de Clarice Lispector revela o caráter de incompletude 

como algo inerente ao ser humano, fato que o configura como um constante caçador de si-

mesmo. Esta perspectiva, com origem na filosofia e na mitologia, encontra ressonância na 

ficção clariceana como um todo, pois nas histórias dos personagens criados pela escritora, o 
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ponto focal é o olhar introspectivo. Nesse olhar, elas descobrem que o uso da persona traz 

uma felicidade aparente, conduzindo as personagens para o campo do desconhecimento de si. 

Esse desconhecimento vem ainda da ideia da valorização de uma imagem idealizada de 

beleza. Mas, essa beleza, como afirma a personagem de ―A bela e a fera e a ferida grande 

demais‖, pode ser perigosa. É perigosa do ponto de vista que faz com que as figuras femininas 

das narrativas de Clarice Lispector deixem de reconhecer o outro como parte de si-mesmo e 

criem eus aceitáveis à sociedade, eus que as dominam e as empreendem um caminho de 

difícil acesso ao encontro da verdade. 

Em suma, a leitura dessas três narrativas nos possibilita ver que o fazer poético 

clariceano demonstra preocupação em entender o homem. Sua forma de escrever e a opção 

pelas temáticas é uma forma de demonstrar, para o público, que o sujeito deve ser entendido, 

antes de tudo, pelos processos introspectivos. Assim sendo, podemos dizer que sua obra é 

uma expressão dos sentimentos, dos desejos, das angústias, da vontade de pertencimento e da 

tão consubstancial luta pelo entendimento de como se constitui o sujeito no meio moderno. A 

linguagem da escritora é um veículo que permite ao leitor entrar em contato com aspectos do 

seu eu. Clarice Lispector, através de sua vasta obra, alcança o ápice de tudo o que se poderia 

imaginar acerca da essência humana. Ela bebe da alma do homem e mergulha, com total 

maestria, numa dimensão que a princípio parece ser de nonsense, mas que depois revela o ser 

em si que é o homem. Nas suas narrativas, a condição fragmentada pela qual suas 

personagens são criadas é originada, sobretudo, da forma como elas se comportam no meio 

social. Nesse caso, dizemos que a ficção da escritora retrata, de forma fiel, as angústias e 

incertezas que desestruturam o homem moderno e o condenam ao ouvir pela voz do outro, a 

sua própria voz, e a ver, pelos olhos do outro, o seu próprio reflexo. 
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CONCLUSÃO 

 

 Vivemos um momento em que a sensação causada no sujeito pelas transformações 

globais e filosóficas não consegue atingir a barreira do entendimento da existência do homem. 

Quem poderia, por exemplo, imaginar, que diante do espelho de nós mesmos, pudéssemos 

sentir um sentimento de estranhamento e de vazio sem se quer saber como explicá-lo? A 

duplicidade é um fenômeno que, no todo, sempre perpassou a história da humanidade. Na 

atualidade é consubstancial a ideia de que esse fenômeno, se não pode ser resolvido, está em 

voga em discussões de diferentes níveis, dentre eles o literário. 

 A busca do outro como desejo de encontrar o si-mesmo é o tema central da obra de 

Clarice Lispector. Nesse sentido, podemos dizer que o modo de narrar da escritora se afasta 

totalmente da ideia de uma literatura que não se preocupa com o homem e o seu meio, como 

assim expuseram alguns de seus críticos. A prosa da escritora, por ser recheada de 

personagens que vivem uma inquietação existencial, abre espaço para discussões literárias 

com foco temático no mito do duplo, então tema recorrente no contexto atual e presente 

também em outros momentos da história. 

 O modo de narrar da escritora é uma combinação de prosa e poesia que rompe com o 

modelo tradicional de fazer literatura. Os fluxos de consciência, aspecto recorrente da sua 

obra, manifestado geralmente após a epifania, quebra a linearidade temporal do presente, 

passado e futuro. Desse modo, a ênfase está no instante, sendo esse um momento que resgata 

os sentimentos e as angústias do tempo passado e coloca a par também as aflições do tempo 

presente. É nessa atmosfera e, em meio, geralmente a cenários urbanos, que a escritora 

constrói a história das suas personagens. Ao abordar problemas ligados à existência e, por 

conseguinte, à identidade, sua obra resgata aspectos culturais, históricos e mitológicos, em 

particular o do mito de Narciso. Ao fazer isso, percebe-se claramente a preocupação do fazer 

literário clariceano com o modo de vida do homem contemporâneo. Sua literatura bebe da 

alma humana e revela os quadros dos dramas vivenciados na contemporaneidade.  
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 Ao longo deste trabalho procuramos mostrar a forma de reatualização do mito do 

duplo na ficção de Clarice Lispector, dando destaque para o mito de Narciso, uma vez que é 

possível perceber o diálogo entre mito e literatura sob diversas formas: primeiro porque 

ambos falam do homem e da sua história; segundo porque se reportam a histórias coletivas; 

terceiro porque perpetuam por tempos diversos através da linguagem; e quarto porque ambos 

adquirem significado nas metáforas e nos diferentes contextos históricos. Através da leitura 

dos contos ―O búfalo‖, ―A procura de uma dignidade‖ e ―A bela e a fera ou a ferida grande 

demais‖, procuramos mostrar as formas de manifestação do duplo, dando destaque para as 

metáforas e para os símbolos do mito de Narciso. Dentre esses: a das máscaras, a do olhar e a 

do espelho. 

 A leitura desses contos nos possibilitou verificar algumas características marcantes e 

recorrentes dos textos da prosa curta da escritora. Seus personagens são sujeitos que vivem 

num ambiente de total cegueira. No corpus em estudo, essa cegueira está relacionada ao 

desconhecimento do eu. Constatamos assim a proximidade entre as figuras femininas desses 

contos com o mito de Narciso, pois na história desse personagem lendário, o jovem 

desconhece quem é de fato, pensa viver na totalidade, sendo essa mesma totalidade 

congruente ao mundo de ilusão do qual fala Platão. Nos contos, a cegueira das personagens da 

Sra. Xavier, de Carla e da mulher não nomeada do conto ―O búfalo‖, está ligada ao modo de 

vida que elas têm: uma vida de solidão e de ostentação de luxo. Aliás, no contexto da 

produção clariceana, quase todas as suas personagens estão imersas em um ambiente de luxo 

e de riqueza. Mas esse ambiente é um ambiente comprado. As protagonistas das narrativas de 

Clarice Lispector sempre dão algo de si para ter uma vida de riqueza. Na maioria das vezes, 

elas renegam uma identidade e adotam um tipo de vida no qual ficam a mercê de uma figura 

masculina ou mesmo de valores patriarcalistas. Através desse acontecimento, comum a 

produção ficcional das três narrativas analisadas, constatamos a semelhança do 

comportamento das personagens com o de Narciso quando está entorpecido. Elas 

desconhecem quem são de fato. E isso é um aspecto que, na produção narrativa da escritora, 

acontece em decorrência da negação do eu verdadeiro.  

 Sabendo, no entanto, da reatualização do mito do duplo que do homogêneo, passa a 

ser heterogêneo, constatamos que, nos textos analisados, o duplo configura-se de forma 

heterogênea, pois as personagens, quando se olham no espelho, enxergam-se com um eu 

desdobrado.  
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Do início ao fim das narrativas, as protagonistas das narrativas se comportam como 

pessoas que sofrem de um vazio existencial. Na sua essência, elas desconhecem a razão desse 

sentimento, mas suas formas de agir e a solidão encontrada, tanto no ambiente público quanto 

no privado, revelam o desejo de descobrir a outra metade de si, isto é, descobrir a si-mesmas, 

aspecto esse que traz à tona as discussões sobre o mito do andrógino. Neste mito o sujeito 

busca sua outra metade como meio de se completar. Em Clarice Lispector, a busca pelo outro 

ou pela parte completante, é sinônimo do desejo de alcance ao autoconhecimento, em resumo, 

de responder a celebre questão sobre quem sou eu.  

Na análise das narrativas, a busca pelo outro, como momento de alteridade construída 

no encontro com o duplo, vem adornada das metáforas do mito de Narciso. O espelho é uma 

delas. Essa metáfora é essencial na construção das histórias criadas pela escritora. Vivendo na 

cegueira narcísica, as figuras femininas sofrem de um vazio existencial e de uma condição de 

despertencimento, proveniente da forjação de um modo de vida feliz. Essas personagens 

habitam o mundo das trevas e tudo que enxergam em torno de si não passa de ilusão. Essa 

condição é quebrada, no entanto, quando elas se deparam com o espelho. Na prosa clariceana, 

esse momento vem comungado com a epifania, momento de revelação da verdade. 

Constatamos, na leitura da obra da escritora que o espelho clariceano pode vir representado 

por diversos símbolos. Em ―A procura de uma dignidade‖, o espelho é feito de metal e mostra 

uma face da personagem que ela procurava esconder, uma face de solidão e de velhice. Esta 

face revela a imagem negada da Sra. Xavier, aquilo que a ameaça e que, ela, portanto, deseja 

encobrir com a persona, na narrativa, caracterizada pelo uso da maquiagem. Convém, no 

entanto, lembrar que na ficção de Clarice Lispector, a maquiagem é um signo que demonstra a 

ideia de máscara – uma das metáforas que reforça a presença do mito de Narciso nas 

narrativas e a reatualização deste, pois o Narciso moderno é um sujeito fingidor e preocupado 

com a imagem, uma vez que ele deseja ser constantemente adorado pelo seu outro. Em ―O 

búfalo‖ o espelho não é um objeto de metal e sim um animal de nome homônimo à narrativa. 

Nessa narrativa, o encontro da personagem com esse bicho focaliza o olhar. Olhando nos 

olhos do seu outro, o búfalo, a mulher vê a própria imagem. Esse momento é de 

autodescoberta. Na narrativa de ―A bela e a fera ou a ferida grande demais‖ o espelho é um 

mendigo, sujeito que revela a verdadeira condição da protagonista do conto. 

As personagens dessas três narrativas podem ser tomadas como exemplo substancial 

do modo inovador da escrita de Clarice Lispector que busca romper não somente com a 

linearidade literária ao escrever prosa em poesia, mas quebrar as concepções históricas, 
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culturas e sociais relacionados ao sujeito, um sujeito não mais cartesiano e sim esfacelado; um 

indivíduo capaz de olhar para o interior de si e refletir sobre o seu modo de vida. Estas 

características são recorrentes em toda a obra da escritora e expõe explicitamente a ideia de 

que a resposta para quem somos nós só pode ser encontrada no momento de alteridade, no 

confronto Eu/Outro. 

Os questionamentos empreendidos pelas figuras femininas dos contos que integram o 

corpus desse estudo são respondidos quando elas encontram seus outros. Porém, nessas 

narrativas, as figuras femininas têm a possibilidade de saíram do ambiente isolado do espaço 

privado para enfim descobrirem o mundo e se autodescobrirem. Entretanto, sendo 

personagens que retratam o drama do homem moderno – o de ter um eu estilhaçado – elas não 

são capazes de romper literalmente com o cotidiano amórfico e nostálgico que envolve suas 

vidas. As mulheres de Clarice Lispector se autodescobrem, mas continuam sendo seres nulos. 

Através da leitura dos contos, constatamos que, na obra da escritora, a nulidade é um 

termo que está associado a dois fatores: a) ao inexistencialismo das personagens que vivem a 

pequenez de um cotidiano de prisão, obedecendo às regras sociais; b) e a persona, isto é, ao 

uso de máscaras. Na sua ficção a persona é construída principalmente pelo uso de cosméticos. 

Através dela o sujeito tenta de um lado esconder o seu eu grotesco, do outro, apresentar uma 

imagem aceitável. Essa característica constrói os enredos das histórias das figuras femininas 

da ficção lispectoriana, sendo que tais enredos revelam os flashes do modo de vida dos seus 

personagens que, de um lado vivem em um sono automático onde só enxergam imagens de 

ilusão e pensam ser felizes, do outro lado quando despertam do sono não conseguem 

encontrar o equilíbrio entre ilusão e realidade. Daí a presença da ferida crônica no perfil dos 

personagens da prosa curta da escritora, pois ao se autodescobrirem, as mulheres desses 

contos e de outros de Lispector não conseguem vencer o comodismo, com a impessoalidade e 

com o vazio existencial inerente às suas vidas. 

As experiências das personagens revelam a coexistência de contrários – a ilusão e a 

realidade – nas suas vidas. Na leitura dos contos percebemos que o contraponto entre luz e 

sombra serve como veículo de desnudamento das protagonistas. Enxergando-se nas luzes, as 

protagonistas contemplam a imagem do simulacro criado por elas através do uso de máscaras. 

O outro descoberto é parte do mesmo. Esse aspecto da narrativa de Clarice Lispector mostra 

que é somente por compreender o outro e o mundo que suas personagens podem compreender 

a si-mesmas. Por isso que elas somente alcançam o autoconhecimento quando estão no espaço 

público. Esse espaço possibilita o encontro das personagens com o duplo e esse último auxilia 
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o aguçamento da visão. Nas narrativas de ―O búfalo‖, ―A procura de uma dignidade‖ e ―A 

bela e a fera ou ferida grande demais‖, todas as personagens despertam para uma nova forma 

de ver as coisas e percebem as duas facetas da realidade que circunda suas vidas. O olhar é 

assim veículo de acesso à verdade.  

As figuras femininas da ficção clariceana, na busca de se distanciar da condição de 

aprisionamento e apequenamento, optam por ir ao encontro de um novo mundo e de um novo 

eu. Nessa nova realidade elas são impelidas a se verem pelo direito e pelo avesso. Nesse 

momento elas passam por uma metamorfose interior e perdem a inocência por descobrirem o 

tamanho da ferida existencial, emblemas de uma vida sem liberdade e ainda sem escolha feliz 

para a troca constante de eus. 

Ao buscaram uma solução para seus dramas, as personagens de Clarice Lispector 

tentam atingir o cosmos e, por conseguinte, fugirem do caos que o momento/instante 

proporcionado pelo encontro com o duplo causa. O desfecho das narrativas dos contos 

analisados, caracterizado pela falta de solução para a dor das personagens, confirma apenas 

que as protagonistas perderam a inocência e passaram por uma grande crise interior cujos 

conflitos jamais serão resolvidos. A partir daí constatamos que as armadilhas das máscaras, do 

culto ao eu e do desejo de adoração – características modernas do mito de Narciso e presentes 

nas narrativas – apenas serviram para conduzir às personagens ao violamento do sagrado, isto 

é, o enxergar-se sendo, além de muitas, vazias. 

 A magnificência da obra da escritora é demarcada não somente pela escolha da 

temática existencialista, mas pelo modo como Clarice Lispector aborda tal temática. Sua 

ficção é construída através de fotografias do cotidiano. A ficcionista usa com bastante 

maestria a técnica do efeito único, como já elencava Poe, quando através de eventos banais 

propõe discussões sobre inquietações e angústias que desde o surgimento do universo 

perfizeram a condição humana.   

Criadora de personagens que passam por monólogos interiores com reflexões muito 

profundas, suas narrativas anunciam uma preocupação de entender o mundo e o homem. Ao 

reatualizar o mito do duplo, sua obra vai além e mostra que se não há solução para o drama de 

identidade, este faz parte da humanidade desde sempre e trazê-lo para o texto literário é uma 

forma de sugerir o mal-estar vivido pelo homem moderno. A façanha da prosa da escritora 

está justamente na forma enigmática de escrever, forma essa que dialoga com a temática da 

identidade, pois a autodescoberta, desejo de todas as personagens das narrativas analisadas, já 

é por si um enigma a ser decifrado. 
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