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RESUMO 

  

Esta dissertação objetiva demonstrar o percurso de construção do texto e 

das personagens, com foco na abordagem do feminino, nos contos Amor, Devaneio 

e embriaguez duma rapariga e A imitação da rosa, de Clarice Lispector, publicados 

na coletânea Laços de família. O uso da palavra poética, a linguagem, a narrativa e 

a construção das personagens seguem um estilo transgressor que se afina com o 

modo como a autora trata da questão do feminino, como atributo humano, oprimido 

e estático. O feminino entendido como sentido re-experimentado e revelado é 

mostrado de uma perspectiva histórica, filosófica, mística e social, desde tempos 

antigos, anteriores às religiões monoteístas e à noção atual de família. Uma breve 

história da formação da família dá continuidade às perspectivas mencionadas, diante 

da temática da coletânea. 

Trata-se de reflexão sobre a influência do espaço doméstico e dos papéis 

sociais em geral na existência da mulher, com a literatura como agente de 

transformação do pensamento e da percepção da beleza e plenitude do ser.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Clarice Lispector, linguagem poética, feminino, família, 

transgressão 

  



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This master’s degree dissertation aims to present the construction process 

for both, the text and the character to focus the feminine theme approach, in the 

short stories entitled Amor, Devaneio e embriaguez duma rapariga and A imitação da 

rosa, by Clarice Lispector, published as part of the short stories collection Laços de 

família. The use of poetic word, language, narrative and character construction take 

a transgressive style that, actually, matches the author approach of the feminine 

theme, as a human attribute which remains oppressed and static. The feminine 

revived and revealed is approached from a historical, philosophical, mystic and social 

perspective. A brief exposition has also been presented, from ancient times, before 

monotheistic religions, to the modern family concept. A brief history of the family, as 

an institution, completes the above mentioned perspectives as we face the short 

stories collection inspiration. 

It is a reflection concerning the influence of the domestic enviroment and 

social rules, in general, on women’s existence, with the literature as a factor for 

changing minds and the perception of the beauty and fullness of being. 

  

KEY WORDS: Clarice Lispector, poetic language, feminine, family, transgression  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A obra literária de Clarice e o modo como escreveu como jornalista, ou 

mesmo ao corresponder-se com sua família e amigos, revelam um discurso à frente 

de seu tempo, que aborda com perspicácia os costumes arraigados de sua época, 

com delicada poeticidade e elegante e inteligente crítica.  

Seu estilo e linguagem, do mesmo modo, são inovadores, tal qual a 

abordagem dos temas que escolhe. 

Um tema recorrente em sua escritura, já analisado a partir de diferentes 

vertentes, é o feminino, razão porque houve quem classificasse sua obra somo 

feminista ou simplesmente, feminina, neste último caso, num sentido 

desqualificador. O fato é que o conceito dá margem a estudos a partir de 

perspectivas filosófico-histórica, psicológica, mística, antropológica e até mesmo 

religiosa. 

Como atributo humano, não é, de fato, um tema estanque, o que nos leva 

a ponderar a respeito do viés pelo qual a escritura clariceana tocava esse feminino. 

Ao escolhermos os contos para este estudo, reduzimos o leque de 

possibilidades de estudo do feminino, olhando-o, portanto, a partir de nossa escolha. 

Tratamos de contos publicados na coletânea Laços de Família, esta 

publicada pela primeira vez em 1960. Ao contrário do que possa aparentar, sua 

temática não se limita à vida familiar, mas se estende à existência do ser humano no 

que tem de social, gregário, amoroso, ambíguo e por isso conflituoso. A obra, em 

seu conjunto, trata dos vínculos institucionais e emocionais e de suas armadilhas e 

amarras, ou laços, como nos sugere o título. 

A nós interessou olhar de perto a linguagem clariceana, o modo como 

trapaceia a palavra arbitrária e convencional e desloca seu significado, dando conta 

de falar amplamente da opressão da mulher no seio da família e de todas as 

implicações que esta formação institucional lhe impõe.  

Trilhamos um caminho similar na análise da linguagem e do discurso, 

ambos plurissignificativos, de modo a mostrar o processo de revelação do feminino 

como um deslocamento do comum para o novo, para o inusitado e subjacente 

sentido de liberdade. 
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 Acreditamos assim contribuir para a leitura qualificada e consciente da 

obra de Clarice. Trata-se de fomentar maior empenho na formação do leitor de 

Clarice e, talvez de outros autores similares, a partir da maior intimidade com o estilo 

e tema na obra literária, deste modo, vista e respeitada a Literatura como a arte das 

palavras, que transforma o pensamento através do conhecimento e do auto-

conhecimento. 

Com este objetivo, apresentamos um estudo da palavra poética e da 

linguagem clariceana, a partir de autores como Roland Barthes, Paul Valery e 

Alfredo Bosi; passando por algumas exposições a respeito da narrativa e das 

personagens a partir das teorias literárias de Wellek e Warren, bem como de Terry 

Eagleton e, de forma mais aprofundada no que diz respeito à personagem, com 

apoio no estudo da transformação das personagens de Fernando Segolin e, 

especificamente, a respeito das personagens clariceanas, de Bernadete Grob-Lima. 

Expomos a construção da personagem-estado e da personagem-texto em 

Clarice, o que confirma e, de certo modo, complementa nossas ponderações a 

respeito da palavra, no que se refere ao encontro de novos significados. As 

personagens e seus fluxos de consciência se confundem com o próprio texto que flui 

para a significação inovadora. A mulher não é apenas a dona-de-casa descrita 

inicialmente, é a mulher que observa, que é tocada por um fato externo, que a 

surpreende e arrebata. É o ser que questiona a existência, que se desloca em 

direção de um agente revelador e transformador de si mesma. 

A presente dissertação é composta de três capítulos. O primeiro sobre a 

palavra poética e a escrita de Clarice em prosa, textos jornalísticos e 

correspondência pessoal, mostrando seu singular uso da palavra poética. 

O segundo capítulo é dedicado a considerações sobre o feminino ed 

sobre as transformações históricas do conceito, seguidas de um breve estudo 

acerca da formação da família, já que falamos das influências da vida familiar na 

mulher, como fonte da maior parte de papéis a ela impostos. Neste capítulo 

mencionamos, ainda, três obras que entendemos relevantes para nossa exposição 

do: O feminino e o sagrado, de Julia Kristeva e Catherine Clèment; Um teto todo 

seu, de Virgínia Woolf e A hora de Clarice Lispector, de Hèléne Cixous. 

O terceiro capítulo foi reservado à análise dos contos Amor, Devaneio e 

Embriaguez duma rapariga e Imitação da rosa, todos publicados na coletânea 
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Laços de Família, onde observamos a opressão e o sentimento de sufocamento 

retratadas na rotina da vida doméstica de três personagens. Analisamos as 

alegorias e metáforas utilizadas e também alguns elementos místicos que se 

repetem nos contos, todos ligados à História do feminino. 

A rotina da mulher é exposta em contextos similares, embora com 

variações no modo como a autora descreve para cada uma das personagens que 

escolhemos. 

Nosso objetivo é oferecer ao leitor a possibilidade de vislumbrar o 

processo criativo de Clarice, bem como o tipo de abordagem desenvolvido pela 

autora no que respeita à questão do feminino. 

O tema é atual e sua compreensão ainda ocupa as mentes, tanto de 

mulheres como de homens. Há uma lacuna velada na maneira de conceber a 

felicidade e realização plena da mulher, ainda nos dias atuais. A mulher transita 

entre papéis institucionais, opressões sociais e religiosas, e muitas vezes se perde e 

se sobrecarrega ao tentar buscar a felicidade e a liberdade ocupando posições 

masculinas. O fato é que a simples inversão de papéis não é a solução para os 

silêncios e vazios dessa mulher.  

Os contos escolhidos nos tocam porque não se ocupam de inverter 

papéis ou reivindicar direitos e denunciar abusos, morais ou emocionais de forma 

direta. Tampouco se constrói nesses uma crítica direta ao outro. A percepção que 

buscamos iluminar é aquela que recai sobre o todo, re-delineando atributos, re-

experimentando o sentimento do ser e estar no mundo de forma plena, resgatando, 

assim, a parte capaz de preencher a lacuna despercebida, mas incômoda. 

A mulher retratada nas personagens e narrativa estudadas é o ser 

amordaçado e oprimido do lado de dentro de uma redoma doméstica, olhando pela 

janela e duvidando de si mesma. Se hoje pudéssemos revisitá-la, hipoteticamente, 

poderíamos encontrá-la, talvez, presa do lado de fora, olhando para dentro, 

desejosa de mais tempo e envolvimento com a vida doméstica. 

Quando encontraremos a forma para que essas janelas e portas sejam 

abertas para interligar e não para isolar?  

O feminino poderia não mais ficar à parte, mas transitar por onde quer 

que a mão feminina empreste sua força à vida. 
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Capítulo I - LINGUAGEM POÉTICA 

 

Precisamos pensar a nossa língua. A palavra é na verdade, um ideograma, 

língua que ainda borbulha, que precisa mais do presente que de qualquer 

tradição. Cada palavra nova é reflexo de novos aprofundamentos, de uma 

consciência do mundo e de nós mesmos. Cada palavra abre pequenas 

liberdades, é uma violentação criativa. (Clarice Lispector, APUD SÁ, 1993, 

p. 258) 

 

 

 

1.1 Pós-estruturalismo  

 

Pensando em uma entrada que nos facilite visitar, ou revisitar, um 

determinado lugar no universo clariceano, um olhar sobre a linguagem com que a 

autora o constrói é um passo facilitador. A forma como Clarice desvela um 

significado, passa, antes de mais nada, pelo modo como se relaciona com os 

significantes em sua escrita, ou seja, como surgem e são tomados, como se 

movimentam e se interrelacionam. Sua escrita é tecida de palavras que não se 

opõem, não excluem, não encerram, não cercam o significado; Clarice não abre mão 

da liberdade de significar além de e, por isso, sua palavra não se restringe ao 

significante estável idealizado pelo estruturalismo.  

Ao introduzir noções sobre a linguagem na visão pós-estruturalista, Terry 

Eagleton afirma: 

“...ela passa a assemelhar-se muito mais a uma teia que se estende 
sem limites, onde há um intercâmbio e circulação constante de 
elementos, onde nenhum dos elementos é definível de maneira 
absoluta e onde tudo está relacionado com tudo” (2003:178) 

 

Dentro da proposta de oposição ao estruturalismo, no sentido de desafiar 

o conceito de estrutura que presuma um centro e um princípio fixo, o texto pode 

conter espaços excedentes de liberdade e deslocamento. 

Sobre a palavra em busca da imagem nos ensina Alfredo Bosi: 

 

“A imagem impõe-se, arrebata. O discurso pede a quem o profere, e 
a quem o escuta, alguma paciência e a virtude da esperança.” (2010: 
p. 33) 
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O texto de Clarice, assim, nos remete a uma reflexão pós-estruturalista, a 

partir de sua análise estética que, na verdade, se mostra coerente com a sondagem 

do indivíduo, sem enquadramento ideológico, sem amarras sociais ou base 

inquestionável e inatacável. Entendemos que o excedente em Clarice é uma 

revelação e um sentido. 

Nas palavras de Terry Eagleton (2003) e, como ele mesmo menciona, a 

partir das lições de Jacques Derrida, uma significação depende de outras e a partir 

dela outras surgirão, sendo que a base de um sistema de significação é um modo de 

pensar. O autor exemplifica: 

 

“Assim, para a sociedade dominada pelos homens, o homem é o 
princípio fundamental e a mulher é o oposto excluído deste sistema; e 
enquanto tal distinção for rigidamente mantida, todo o sistema pode 
funcionar com eficiência” (2003: p.182) 

 

Porém, este sistema pode ser desconstruído, com o “enfraquecimento” 

das oposições, concluindo-se que, deste modo, o sistema binário, tão arraigado em 

nosso pensamento, e adotado pelo estruturalismo, é próprio da defesa de 

ideologias, que “tendem a traçar fronteiras rígidas entre o que é aceitável e o que 

não é” (2003: p.183) 

É possível observar a transgressão em Clarice, seja na linguagem, seja 

na temática de seu discurso, a rejeição a definições que encerrem verdades 

absolutas. Observa-se, neste estudo, a respeito do uso da palavra poética, uma das 

formas como a escritura de Clarice captura um significado no instante em que a 

coisa escapa da lógica. A transgressão nos parece, aliás, ser um percurso 

transgressor e não a entrega de um conceito novo. Pode, portanto, nem sempre  

desvelar o sentido de imediato. 

Angela Maria O. Girardi, em seu ensaio para a coletânea Tudo no 

feminino, organizada por Elódia Xavier (1991: p. 131), nos mostra um percurso 

transgressor, em A hora da estrela, na construção da personagem Macabéa. A 

personagem é uma nordestina, pobre, ignorante, deslocada, “extremamente muda”, 

“encardida”, mas que, em seu esforço de se expressar, é capaz de representar a 

percepção do mundo além das palavras, porque dança, ouve música, chora, ama e 

apesar de parecer intransitiva, transita entre a ignorância, o amor, a dor e a morte, 

chegando ao seu momento epifânico, quando realmente encontra a grandeza do 
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ser. Tudo que a cartomante prevê para o futuro de Macabéa não lhe cabe, a morte é 

uma liberdade. O que estruturalmente poderia denotar um final catastrófico, no texto 

de Clarice, na verdade ganha novo significado. A morte é a liberdade e a negação 

do que não serve àquela mulher (as previsões da cartomante), do que se revela 

inteiramente incoerente com o seu desajuste social. As previsões utópicas da 

cartomante só se prestariam a anestesiar a dor da percepção que o texto clariceano 

estimula. 

 Conforme Terry Eagleton (2003), o filósofo francês Derrida denomina 

“disseminação” como a desconstrução da linguagem tendente a um sistema binário. 

O fenômeno, assim referido, parte de cognição fechada e ideológica, de “um 

princípio primeiro de fundamentos inquestionáveis”. Embora comente que não se 

possa facilmente abandonar o pensamento binário, formado apenas entre opostos 

absolutos, a disseminação seria a proposta para se descobrir como a antítese está 

secretamente presente no outro.  

Este pensamento vem ao encontro do tema deste estudo, que se propõe 

a abordar a revelação do feminino. Assim se justifica um primeiro olhar sobre a 

linguagem clariceana, em que esta desafia a estrutura tradicional da narrativa para 

oferecer um espaço de liberdade a um novo sistema de significação e, por isso, um 

novo modo de pensar. 

 

 

1.2 Desautomatização da linguagem 

Clarice comentou, em uma entrevista, que escrevia de modo simples. 

Entretanto, diante da intervenção do entrevistador, concordou com ele que, talvez, 

as coisas simples fossem recebidas de maneira complicada. O fato é que as 

impressões a respeito de sua escrita, ao longo dos anos, desde a crítica tradicional 

às novas concepções de sua obra, parecem convergir em um ponto – sua prosa 

poética reflexiva, seja pela singularidade do estilo, seja pela temática,  não é 

simples. Dentre tantas entradas possíveis, a palavra é um dos fios que sustentam 

sua obra, que por apresentar um estilo singular, inovador, tanto extrínseca como 

intrinsecamente, é inquietante, instigante e reveladora. 
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A linguagem utilizada para tratar e questionar um sentido para a 

existência amolda-se, na verdade, ao seu próprio discurso transgressor, que, ao 

tocar em conceitos tradicionais, transpõe paradigmas para uma nova visão, 

alternativa a posicionamentos convencionais, a respeito de acontecimentos até 

mesmo corriqueiros. É com essa matéria prima, o convencional e cotidiano – o 

externo simples, que Clarice trabalha em seus contos, revelando uma 

insubordinação do ser e do existir à automatização da linguagem. A rotina e as 

regras que sustentam essa rotina como tal, no sentido de itinerário cognitivo habitual 

e convencional, de fato podem contribuir para a subordinação do ser ao curso dos 

acontecimentos. Repensando a linguagem, pode-se repensar a nomeação das 

coisas e, portanto, as coisas em si, sem conceitos pré-concebidos e fechados. 

A palavra clariceana, que se aproxima e se afasta de um significado 

arbitrário, pode espelhar, assim, o percurso proposto para o desvio e o 

deslocamento, que se dá, de certa forma, no conjunto do texto, quanto à estrutura 

da narrativa, personagens e discurso - num encontro com o inusitado e insondável 

do tema.  

Para isso, nos deparamos com uma linguagem inovadora e criativa, que 

pode ser plenamente usufruída em uma leitura desconvencionalizada, que não se 

pode esperar que seja simples, mesmo sendo uma leitura, em princípio, de 

narrativas cuja matéria-prima é encontrada em acontecimentos e impressões 

aparentemente simples da vida, o que talvez Clarice tenha pretendido dizer na 

mencionada entrevista. O simples, no sentido de natural e harmônico, pode ser o 

que adiamos apreender, porque não disponibilizamos nossa percepção, valorizando 

pequenas regras em detrimento da visão do todo. Podemos não estar nos dando 

conta da importância de usufruir da liberdade, no sentido metafísico, em nossas 

vidas – a liberdade, resultado da consciência do poder que temos de transformar, 

equilibrar e assumir nossos desejos.  

Conforme Nayla Farouki (1995, p. 9) “a metafísica – enquanto 

interrogação fundamental – começa onde todos os saberes estabelecidos acabam”. 

Os contos de Clarice sobre mulheres e suas rotinas de donas de casa, tendo como 

pano de fundo um cenário cotidiano familiar, de fato, comum e simples, perpassam 

os limites da percepção convencional sobre a existência, o papel e a contribuição do 

feminino para a existência. Pretendem tocar e instigar a percepção subjetiva, aquém 
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e além da referência real e social, para se aproximar de uma percepção que 

transcenda os modelos humanos institucionalizados.  

Também de acordo com Farouki (1995), em seu A Metafísica, a 

linguagem é a forma mais rica de comunicação do ser humano, uma ponte do ser 

com o outro. A partir da linguagem, o homem pode usufruir e ampliar sua 

capacidade cognitiva, expandindo sua consciência da relação com o outro e com o 

mundo.  

Ao abordar o feminino revelado em contos da autora, a palavra poética, 

considerando-a importante elemento na desautomatização da linguagem, é o trem 

que percorre os trilhos na narrativa clariceana, com todos os seus vagões já 

carregados de reflexão e sentido, ou não. O certo é que esses vagões entregam 

sentidos e se carregam de outros tantos a cada estação. 

 

“Vico, ao definir a linguagem poética dos tempos heroicos, precisou 
usar de uma fórmula dupla: ela teria sido ‘um tanto muda, um tanto 
articulada’. A expressão de coexistência vale muito bem para a 
metáfora, onde a caça é imagem, o discurso o caçador.” (BOSI, 2010, 
p. 41) 

 

Trata-se de encontrar a abertura na prosa poética de Clarice como se 

abre uma porta para outros textos além do texto, testemunhando-se a transformação 

do mundo de imagens estáticas em um mundo que se põe em movimento, 

preenchido de infinitas possibilidades. 

Na entrevista aqui mencionada, concedida ao jornalista Julio Lerner e 

veiculada pela Tv Cultura, em 1977, no programa Panomara Cultural, a autora 

conta que um professor de português e literatura lhe confessara ter lido seu romance 

A paixão segundo GH quatro vezes, sem tê-lo compreendido, enquanto uma 

adolescente de 17 anos lhe contara ser aquele seu livro de cabeceira. Clarice, 

então, conclui ao jornalista, quanto àquela e outras de suas obras “ou toca, ou não 

toca [...] suponho que o entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, 

de entrar em contato [...] eu acho que eu ganho na releitura.”. 

O ser humano é complexo e a Literatura que se propõe a revelar este ser 

precisa fazer uso da palavra de um modo plurissignificativo. Ao leitor, acredito ser 

necessário abdicar da zona de conforto e da expectativa de compreensão imediata, 

ou única, do texto. A leitura qualificada de Clarice não traz soluções ou respostas 

para muitos questionamentos humanos, mas traz um modelo de transgressão 
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criativa, essencial à busca de novas experiências e descobertas. Assim, descobre-

se uma linguagem capaz de construir pontes ou elos cognitivos que cheguem mais 

perto, talvez, de dar conta de expressar o pensamento e a alma humana. 

A palavra plurissignificativa presente em sua prosa renova o olhar sobre 

um objeto, além da percepção primeira e da interpretação convencional sobre a vida 

e sobre o ser. Renovando, entretanto, não pretende fixar um significado, mas 

promover um movimento de aproximação.  

José Miguel Wisnik1, ao analisar o uso da linguagem por Clarice, afirma 

que sua leitura não deve pretender “classificar ou imobilizar a coisa através das 

palavras”. Conforme Wisnik, “a escrita dela pede continuamente que a gente não 

explique demais e, principalmente, que a gente não entenda demais”, e 

complementa que se trata de “não nomear a coisa”, “nós reduzimos a coisa e a 

coisa é irredutível”.  Compreende-se, a partir dessa introdução à sua aula, que a 

linguagem deveria se aproximar da coisa sem assumir um controle único de sua 

significação. Um termo utilizado pelo estudioso vem ao encontro do que Clarice 

contou sobre o professor de literatura e a adolescente, de que o leitor de Clarice 

precisa estar “desarmado” de conceitos fechados para se aproximar do sentido com 

mais leveza.  

Segundo Wisnik, no que nos interessa neste ponto, é possível 

compreender que Clarice revela o todo, a partir do momento fugaz em que as coisas 

são capturadas, mas não são presas e fixadas a um significante, porque se 

interligam a outras, o que nos dá uma noção de que por isso estão sempre em 

transformação, em permanente gestação de algo novo, vivo e permeável, no sentido 

de vida pulsante. (Idem, ibid). 

Antonio Candido (1977) comenta que a linguagem inaugurada por Clarice 

em A paixão segundo G.H. não era renovadora apenas no mesmo sentido em que 

se falava da linguagem utilizada pelos modernistas. Após 1922, assumia-se, de fato, 

a tendência de chocar em sinal de protesto e denúncia, em narrativas de cunho 

social, mas Clarice, na análise do crítico, demonstrava seu empenho em obter um 

equilíbrio novo entre o tema e a palavra, igualando-os em importância. Pode-se 

entender que o texto não surgia para imitar o mundo, mas para construir um mundo 

novo, como uma realidade própria da palavra. O discurso de Clarice “sugeria sem 

                                                             
1 (disponível em: http://claricelispectorims.com.br/Media/classes, Instituto Moreira Salles, in Aulas – A matéria 
Clarice) 
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indicar, cercava sem atingir, abria novas possibilidades múltiplas de significados” 

(NUNES, 1997). 

Não se trata de denunciar apenas a insuficiência da palavra convencional, 

mas de dar conta da insuficiência do olhar convencional. Clarice usa dessa palavra 

polivalente e multifacetada como mediadora entre discursos que se confrontam: ora 

afetivo, ora social, ora ideológico, ora apenas prático.  

Cristina Ferreira-Pinto Bailey (2007) comenta o uso muito particular da 

linguagem em Clarice, fazendo da palavra o eixo formal e temático de sua escrita. 

Daí seu empenho em transgredir os limites dessa palavra, sejam aqueles impostos 

ao desejo de “conhecimento, autoconhecimento e comunicação com o Outro”, seja 

como modelo de transgressão temática (BAILEY, 2007, p.11). 

De fato, o tecer de Clarice com as palavras diversifica por meio da 

linguagem a teia de aspectos da existência humana. Este percurso vem ao encontro 

deste estudo, no que este se empenha em abordar a revelação do feminino nos 

instantes etéreos de um devaneio, em que a reflexão de suas personagens é fratura 

entre o aquém e o além do significado. 

Sobre esta palavra e discurso poéticos, num breve estudo a partir de 

Alfredo Bosi (2010), temos a noção da imagem que se forma, que abandona o mero 

ícone do objeto fixado na mente humana, dado a partir da matéria e construído pela 

percepção. Ou seja, a percepção, em toda sua complexidade temporal, é redefinida 

num caminho inverso, por uma palavra articulada. 

Conforme estudo de Bosi (2010), verifica-se que a imagem de um objeto 

é concebida materialmente a partir da percepção histórica. Ou seja, recebemos a 

imagem a partir do real, levando em conta sua complexidade no tempo e, sendo o 

sistema de percepção finito, as formas retidas são limitadas. 

Esta imagem permanece disponível na mente humana de modo estático, 

no sentido de estar equilibrada entre forças e, portanto, pode ser alterada a partir de 

uma pulsão do inconsciente – desejo, alegria ou desgosto. O devaneio, que é o 

pensamento que transita entre sentimentos, questionamentos e sensações, seria o 

passo inicial da criação poética, o impulso que transcende a imagem estática. O 

ponto de equilíbrio que uma imagem ocupa, entre forças diferentes, se apresenta 

estático por certo tempo, mas não é imutável. Sua dinâmica pode ser alterada por 

extensão, deslocamentos e desdobramentos. 
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Deste modo, na poesia, busca-se captar novamente a imagem por 

caminho inverso ao da cognição, ou seja, a apreensão da imagem não se dá de 

modo perceptivo imediato, e, sim, intuitivo (BOSI, 2010). “Sem a língua as atividades 

da recordação e da fantasia são somente exteriorizações imediatas” (HEGEL apud 

BOSI, 2010, p. 28). 

 A palavra poética pode ser vista como um possível container do saber 

sensível, ou, no dizer de Bosi (2010, p. 28), um “modo de codificar o ausente”. É, 

assim, a forma de capturar a imaginação além da imagem. 

Bosi (2010) nos fala sobre a Poesia-Resistência, que diante de sua 

impotência perante a totalidade forjada pela ideologia e conjuntura histórica, tem no 

poeta o doador de sentidos. Esta ideia parte da noção do homem no livro do 

Gênesis, da Bíblia, encarregado de nomear as coisas. Este poder, de doar sentidos 

como quem renomeia as coisas, seria o fundamento da poesia.   

A ideologia serviria para aumentar e firmar as divisões da sociedade, 

sendo passada para frente nos bancos da escola e por meio de propaganda, 

vinculada a noções como progresso, ordem, nação, desenvolvimento, segurança, 

planificação e até mesmo revolução. 

A linguagem de Clarice provoca um movimento intuitivo, não ideológico, 

independentemente do saber instituído, por uma metáfora ou por alegoria como 

estratégia de construção literária, capaz de criar um espaço de reflexão, de 

suspensão dos saberes – um espaço onde o pensamento suspenda o curso da 

coisa, repense a imagem estática para, sem saída preordenada, encontrar um curso 

individual para esta – uma personalização da consciência, noção a que retornarei 

adiante. 

“Do que falamos quando falamos em Poesia?”, perguntou Paul Valéry 

(1937). 

No ensaio Questões de Poesia, como em sua aula inaugural do Curso de 

Poética no Collège de France, em 10 de setembro de 1937, Valéry defende a 

abordagem da essência da poesia como criação e obra do espírito, repelindo a 

excessiva preocupação analítica e teórica que atrela a poesia a modelos canônicos, 

a conceitos e definições de verso, ritmo, frase, retórica e um sem número de 

“figuras”, que parecem tomar o maior espaço do tema, senão tomando-o por 
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completo. A tendência parece ser a de “arruinar o sentido poético desde a origem 

até a noção do prazer que ele poderia dar” (BARBOSA, 2011, p. 193). 

Opõe-se, Valéry (1937), ao julgamento da poesia sob os conceitos da 

prosa, fruto de ensino literário equivocado e da influência do teatro e da poesia 

dramática. Para ele, a ação é da essência da prosa e não da poesia. 

Entretanto, a prosa clariceana não enfatiza a ação e, sim, a transgressão 

e a reflexão provocadas por seu discurso, a liberdade e magia que podem desatar o 

ser de seus grilhões, permitindo-lhe a imaginação, o prazer e o desprendimento.  

Clarice nos doa uma prosa poética e por este processo singular com as 

palavras e com a construção de suas personagens femininas, a escritora pode usar 

a poesia para nos levar à revelação dos mistérios deste ser que a instigava, que a 

preocupava e ocupava – a mulher. 

Expressava na linguagem a própria impotência da palavra diante do 

inexprimível. O fato de a autora ter muitas vezes demonstrado certa insatisfação 

com o resultado de sua escrita não deve ser visto como sinal de desistência, mas 

apenas de impotência diante da grandeza do que se empenhava em capturar e 

transformar em texto.  

De fato, a escritora menciona com certa frequência que a palavra ficava 

aquém da significação que ela buscava, mas não deixa de celebrar o fato de que a 

palavra era seu modo de dominar o mundo. Provavelmente, fala aqui não da posse 

do mundo, mas de outro tipo de domínio, despoderoso, que implica o envolvimento 

passional e descomprometido com o todo e cada coisa interligada. 

A essência criadora e renovadora da Literatura, em seu aspecto artístico, 

na acepção que o termo ganhou a partir do século XX, distinguiu-a de um conjunto 

de textos escritos, concebendo-a como o conjunto da arte da palavra escrita, que 

confere novos conhecimentos e experiências a partir do real. Assim, o convencional 

pode ser transformado em ficção, por analogia ou metáfora. Literatura pode ser a: 

  

...expressão de uma experiência do escritor através do enunciado de 
uma série de símbolos capazes de evocar na mente do leitor 
adequadamente qualificado uma experiência controlada, análoga à, 
embora não idêntica à, do escritor. (POLLOCK apud MOISÉS, 1978, 
p. 313). 

 

O uso poético da palavra é abstração, promove movimento de enleio e 

captura, deslizando com a música do contexto, em torno de um sentido precioso, 
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que pode escapulir a qualquer momento. Na prosa de Clarice, esta abstração faz o 

percurso de ida e de volta, entre o arbitrário e a descoberta do novo, porque 

demonstra um empenho em expressar de algum modo o ilógico e inexprimível. 

Em O Império dos Signos, Barthes (1977) fala dos signos como cores 

em uma pintura ou como ingredientes de um prato, na descrição minuciosa que faz 

da culinária japonesa ou até mesmo como o traço de uma técnica de pintura, que 

presumo se tratar da técnica “sumiê”, conforme ele a descreve – um traçar firme e 

sem intervalos. Com percepção singular, o autor nos fala dos signos como 

fragmentos sujeitos a ordenação, mas também nos chama a atenção para a 

delicadeza da intervenção do homem nos ingredientes que, metaforicamente, nos 

remetem a signos. São pequenas porções, afinal, manipuladas com os conhecidos 

palitinhos japoneses (ohachi), chamando-nos a atenção para as diferenças entre 

ocidente e oriente no manejo dos signos. 

Suas impressões das cores, texturas e disposição impecável dos 

ingredientes dos pratos japoneses o inspiraram a olhar a Literatura como uma 

moldura imaginária. No interior do texto, assim como naqueles pratos 

minuciosamente descritos, qualquer movimento altera a ordem e faz nascer nova 

imagem, nova possibilidade, novas sensações e expectativas.  

Quero traçar com este percurso inicial, no estudo da narrativa de Clarice, 

o papel dos insights revelados sobre a vida cotidiana e sobre as pessoas, 

aparentemente ordinárias, confrontadas com seus próprios novos significados, 

capturados num mosaico de sensações. O texto construído por Clarice é capaz de 

promover sensações inexprimíveis, cujo sentido, a linguagem busca 

incessantemente exprimir. Sentido que emerge em um sobressalto ou em uma 

fratura em suas narrativas, tocando, assim, o leitor para a reflexão e para um espaço 

de revelação. 
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1.3  A palavra literária 

 

Em seu conto Amor, Clarice usa as palavras bonde e saco ou rede de 

tricô de formas singulares, e, embora referindo-se às mesmas coisas, realiza a 

captura da imaginação além da imagem, movimento de que Bosi (2010) nos fala: 

 

Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de 
tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde 
começou a andar [...] 
 
O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento 
mais úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da 
hora instável. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação 
deu a seu rosto um ar de mulher.[...] 
 
O bonde se arrastava, em seguida estacava.[...] - o bonde deu uma 
arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás, o pesado saco de 
tricô despencou-se do colo, ruiu no chão [...]. Gemas amarelas e 
viscosas pingavam entre os fios da rede. [...] 
 
O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás 
para sempre. Mas o mal estava feito. 
A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a 
tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio 
partido; não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma 
estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. 
Por quê?  

 

Nestes trechos do conto Amor, em Laços de família (1983), por exemplo,  

a palavra bonde parece, inicialmente, referir apenas ao transporte, e o saco de tricô 

a um saco ou sacola para carregar as compras. Significante e significação ganham 

novos contornos, porém, conforme a narrativa se desenvolve. As reflexões de Ana 

sobre sua própria vida, o seu casamento, marido, filhos, os afazeres da casa, vão 

despertando nela a percepção de suas renúncias e das lacunas no tempo. A uma 

dessas lacunas a narrativa refere como a “hora perigosa da tarde, quando nada 

mais precisava da sua força, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela”. 

As mesmas palavras aqui destacadas adquirem outros significados possíveis. No 

conjunto, conduzem a um sentido que ultrapassa aquele momento inicial, 

corriqueiro, da dona de casa que vai às compras. A imaginação se desloca além da 

imagem estática que tínhamos de um bonde, por operações metafóricas, alegóricas 

ou por analogia. Deste modo, o bonde é o movimento que nos leva sobre trilhos, por 

caminhos certos e para um ponto que já estamos avisados que deveremos ficar, 



23 
 

 
 

simbolizando uma vida regrada, traçada de modo similar para várias pessoas e que, 

portanto, nos priva de trilharmos caminhos diferentes. Uma vez destentos no bonde, 

vamos para onde todos vão, ou descemos onde diariamente desceremos, enquanto 

estivermos na mesma situação. No conto referido, o ritmo do bonde também ganha 

novos significados e assim é possível imaginar a vida levando Ana sempre sobre 

trilhos, passando sempre pelos mesmos pontos e visões, até que algo diferente 

chame sua atenção e o bonde, os pontos de parada e o ritmo do movimento da 

máquina sejam percebidos com profundidade, como nos faz perceber Clarice nesta 

narrativa. O bonde, como a vida e o tempo, pode se arrastar, vacilar, estacar, 

arrancar, sacudir, mesmo que siga sobre trilhos. Nem mesmo sobre trilhos podemos 

ficar alheios à vida e ao tempo passando, e por onde esses fenômenos – vida e 

tempo - nos levam. Ana, naquele dia, desce em um ponto diferente, porque seu dia 

e sua percepção estiveram diferentes e todo o mundo ao seu redor lhe trouxe 

revelações. 

A estratégia narrativa de Clarice confronta a realidade e, assim, novas 

formas de cognição ampliam justamente o desempenho cognitivo e novos sentidos 

até então insuspeitados e inconscientes, emergem do universo supostamente 

conhecido do cotidiano.  

Conforme Bernadete Grob Lima: 

 

Seu texto revela o ideal aspirado pelo homem sacrificado pelos 
limites da sua condição. Esta revelação está consubstanciada por 
algo que o homem traz dentro de si, e o desconhece, consciente ou 
inconscientemente: a sua linguagem.” (2009: p. 217-218) 

 

Ana passa a pensar sobre seu desejo “vagamente artístico”, que 

ultimamente vinha servindo para decorar e harmonizar seu ambiente externo, de 

modo a suplantar uma íntima desordem. O movimento do bonde parece 

acompanhar seus pensamentos, ou se pode dizer que o texto altera o significado do 

movimento de um bonde. Assim, o bonde vacila nos trilhos, enquanto a personagem 

devaneia, e este vacilar é seguido de um respirar profundo seu, como um suspiro de 

aceitação ou acomodação.  

Com um novo ritmo nas reflexões da personagem, o bonde então se 

arrasta e estaca, ao mesmo tempo em que ela revê sua situação como mulher e 

afirma para si mesma que o destino assim quisera e assim escolhera. 
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Entretanto, após a visão do cego mascando chicle e com o sobressalto 

que isso causa em Ana, o bonde adquire novo movimento e o movimento outro 

significado, como uma metáfora do curso de vida, algo sobre o caminho trilhado até 

então, de fato, um meio que a leva sobre trilhos, mas que pode vacilar, se arrastar e 

estacar; e a rede de tricô representa o próprio empenho de Ana em cuidar e embalar 

em seu colo, no sentido de proteção, um bom marido, bom pai e um lar seguro para 

sua família – uma rede de pequenas ações com grandes renúncias. O discurso do 

oposto passa de conflitante a consolador. 

Esta compreensão se forma a partir do último parágrafo citado, quando da 

rede que ela mesma tricotara é dito que se torna áspera, perde o sentido e o bonde 

é, então, referido como um fio partido. As palavras, conforme mencionei neste 

capítulo, ganham um movimento criativo e renovador, em que o bonde é fio e a rede 

é vida, a rede que havia sido tricotada por Ana, mas que perdera o sentido, porque o 

bonde era um fio partido. 

Ainda sobre a rede de tricô, vemos na narrativa do conto que a 

personagem Ana “dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua 

corrente de vida, [...] a vida podia ser feita pela mão do homem”. 

Ao retornar para sua casa, após longas reflexões, Ana deixa-se cair numa 

cadeira “com os dedos ainda presos na rede”. 

Destaco brevemente este exemplo, o da rede que era a sacola em que 

Ana carregava suas compras e também a rede afetiva e emocional que ela tecera 

em torno de si; a rede áspera, o pesado saco de tricô que despencara do seu colo e 

ruíra no chão por causa do solavanco do bonde, para mostrar o movimento de 

deslocamento da palavra poética na prosa de Clarice. 

Olga de Sá (1979) comenta, em A escritura de Clarice Lispector a 

percepção que a autora revela ter dos clichês morais ou linguísticos que transgridem 

e transformam, provocando estranhamento no leitor, com imagens e colocações 

inusitadas. E exemplifica com frases como a “bondade faz vomitar” e “a oração é 

uma espécie de anestesia” (SÁ, 1979, p. 104). 

A autora de contos como Amor e A imitação da Rosa usa, assim, a 

palavra e a devolve ao mundo real, abrindo caminho para novas formas de  

cognição, ao renomear as coisas, para as quais dá nova vida, de um modo singular.  
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Barthes (1977) apontou para a existência na Literatura de um espaço de 

liberdade, em que se pode operar a própria língua, como trapaça e logro magnífico, 

em oposição à língua como sujeição, que obriga a dizer - a língua à qual se referiu 

como fascista. Em sua Aula, ministrada no Colégio de França, em 1977, Barthes 

fala da língua como instrumento de poder, porque a linguagem humana é 

normalmente fechada e sem exterior. A partir desta premissa, que afirma a força 

amordaçante de uma linguagem arbitrária, é que Barthes afirma só ser possível 

vivenciar a liberdade se pudermos driblar o poder dos significados pré-fixados e 

esquivar-nos deles, de modo a fazer aflorar um novo tecido de significantes.  

Do escritor, segundo Barthes, independentemente de engajamento 

político ou doutrina subjacente, depende a força de liberdade da Literatura, forjada 

nos deslocamentos operados na e com a língua. Deslocar-se significa ir para onde 

não se é esperado, fugindo do previsível e, portanto, fugindo e libertando-se do 

poder gregário e massificador da língua. 

A Literatura é feita por aqueles que se valem das palavras como 

projeções, explosões e vibrações e não como meros instrumentos. Espera-se desse 

escritor livre que ele persista teimosamente; outra expressão, utilizada por Barthes, 

teimar na busca da liberdade –– mesmo que o autor fique à deriva, mas sempre 

insistindo em suas projeções, a ponto de alcançar, ainda que por um pequeno 

instante, um deslocamento libertador. 

 

 

  



26 
 

 
 

1.4  A palavra pessoal 

 

Este movimento criativo em Clarice está presente desde sua obra de 

estreia e até mesmo em textos que não eram destinados à literatura, como pode ser 

observado em suas cartas às suas irmãs, compiladas e publicadas recentemente. 

Nas cartas, percebe-se que, embora não escrevesse para publicar, expressava-se 

poeticamente na intimidade também, valendo-se da poesia para dar conta do que se 

passava em sua alma. O texto dessas cartas não é puramente informativo ou 

narrativo, e, por isso, as palavras chegam aonde não se esperava, seus sentidos se 

deslocam.  

A compilação da correspondência familiar de Clarice, intitulada Minhas 

Queridas, organizada por Teresa Montero (2007), revela-se como mais uma 

oportunidade de contato com a palavra clariceana, em sua contínua movência, pois 

não se trata apenas de mera exposição da intimidade da escritora, mas de observar 

como dava conta, de forma similar, de sua necessidade pessoal de dizer o mundo 

de modo diferente. 

Conforme Wellek e Warren (1962), uma das vertentes do estudo da 

literatura e psicologia pode ser a do estudo psicológico do autor. Ao falarmos dos 

contos de Laços de família, pode-se considerar que o tema neles predominante 

não deixa de ser um tema da experiência pessoal da autora, ao acompanhar seu 

marido diplomata, morando no estrangeiro, mudando-se com relativa frequência e 

precisando se adaptar a rotinas, cultura e individualidades diversas. 

Embora, não se faça uma sondagem psicológica da mulher Clarice, 

observa-se aqui a estratégia de construção de seu discurso sobre os temas mais 

presentes nos contos escolhidos para este estudo, como o casamento, os afazeres 

domésticos, os projetos e pessoas que ocupam a mente dessa mulher, 

reconhecendo seus pilares, físicos ou emocionais, próximos ou distantes, ao seu 

alcance ou não. A experiência real da autora não escapa a uma consideração de 

seu referencial de vida. 

Pesquisando cartas, Todorov se engajou, como ele mesmo menciona, em 

uma investigação dos relatos e fatos da vida de três escritores que, segundo ele, 

também tentaram sustentar o mesmo desafio: o de encontrar a plenitude e perfeição 

na arte. Para isso, preferiu não se ater às páginas da crítica, tampouco somente às 
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obras dos autores escolhidos, mas aos seus “escritos íntimos, lá onde eles falam de 

si mesmos, de sua escolha de vida, de suas vitórias e seus fracassos” (TODOROV, 

2011, p. 20). Na verdade, a proposta de seu livro é aproximar-se mais intimamente 

dos autores que o atraiam, e a carta é considerada uma fonte de caráter íntimo que 

se tornou pública. 

Embora não seja este o principal intuito neste momento, é, de fato, 

interessante a leitura, também, de cartas da autora no que se refere à linguagem.  

Tomo alguns trechos apenas para ilustrar os comentários iniciais deste 

capítulo, a respeito do uso que Clarice faz das palavras e ao sentir que ali a 

linguagem é mais uma vez um aspecto revelador da força do feminino em sua 

escrita, a força capaz de agregar o prazer zeloso por si e pelo outro, buscando tecer 

uma teia amorosa entre todas as coisas e rejeitando o desassossego da solidão e 

da automação. 

As cartas enviadas às suas irmãs, desde sua partida de Belém e 

enquanto morou fora do Brasil, acompanhando o marido diplomata, Maury Gurgel 

Valente, trazem a expressão de sentimentos e impressões da mulher, esposa, mãe, 

irmã e também escritora, assim como o jeito particular como Clarice conciliava sua 

vida de casada com a de escritora e intelectual. Inquieta, falava de sua constante 

busca de pessoas e de um contato íntimo com elas. Interessava-lhe a 

espontaneidade e, por isso, as relações formais, em consequência do contexto 

social em que viveu, a desagradavam tanto. Morou muito tempo no estrangeiro e 

estava sempre se mudando.  

As cartas mostram, ainda, a ansiedade com que aguardava notícias e 

fotos de sua família e amigos. Escrevia sobre o que a entediava e como lutava 

diariamente para tolerar o que dizia se tratar de uma falta de pessoas interessantes.  

Sua escrita, conforme vejo, também, no conto mencionado, Amor, tece o 

fio de uma rede afetiva e emocional que Clarice procurava manter, a despeito da 

distância percorrida pelo bonde em que embarcara a mulher Clarice. 

 

 “Minha vida tem sido mais ou menos legal. Não me dou com quase 
ninguém. Num dentista encontrei uma mulher simpática que quis vir 
aqui e veio. Ó chateação! Dei-lhe chá, olhamo-nos, procuramos uma 
conversa, ela foi embora. Ela já telefonou para voltar, mas jamais 
estarei em casa. Ela é distinta; mas e eu com isso? Não posso 
abrigar todas as pessoas distintas em meu pobre seio.” (LISPECTOR, 
2007, p. 59) 
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“Procuro também fazer com que minha vida não seja cercada de 
excessos cômodos, o que me abafaria. Todas as vezes em que cedo 
e converso demais com as pessoas fico com uma penosa impressão 
de devassidão e entrega. Não conheço pessoas, senão um rapaz 
amigo nosso, do Maury e de mim, Fabrizio Napolitani, que escreve e 
é muito simpático.” (LISPECTOR, 2007, p. 56) 

 

Os pequenos conflitos cotidianos são contados com certo humor e 

também com ironia. Sua vida estava mais ou menos legal; não se dava com quase 

ninguém e a mulher que ela descreve como simpática e distinta foi alguém que quis 

ir, e foi à sua casa. O que ela destacou é que não podia abrigar tudo o que é 

simpático e distinto em seu pobre seio – uma expressão de rejeição ao convencional 

e ao comodismo sufocador. 

Também no trecho seguinte, acima transcrito, ela fala dos excessos 

cômodos que a abafariam, reafirmando sua preferência pela reserva, o que, aliás, 

era apontado como traço marcante em seu perfil. Ao conversar demais com as 

pessoas, Clarice sentia penosa impressão de devassidão e entrega – expressões 

inusitadas para referir-se a conversas. Mas, em seguida, apesar de dizer que não 

conhece pessoas, destaca certo amigo que escreve e é muito simpático. O adjetivo 

simpático aqui não tem a carga irônica do trecho anterior, em que se refere à mulher 

que a visitara. Aqui o adjetivo acompanha a referência a uma pessoa que escreve e 

com a qual, por isso, Clarice melhor se identifique. 

Destaco novamente a alusão plurissignificativa que faz aos atos de bordar 

e cozer, dizendo que se poria a recozer toda a sua vida. 

 
“Sua ideia de que eu faça um trabalho manual é muito boa. Só que 
acho que aqui não se encontram daqueles paninhos para bordar e 
eu, o diabo me entenda, não gosto de fazer certas coisas úteis, como 
cozer minhas calças. Mas, voltando para Nápoles, no meu quarto, 
vou me por a recozer toda a minha vida...Encontrei um livro de 
Tolstoi, Qu’est-ce que c’est l’art?  [...] 
Enfim... Minha querida, cuide-se como se você fosse de ouro, ponha-
se você mesma de vez em quando numa redoma e poupe-se. 
A tinta está acabando, meu Deus. Receba depressa um abraço 
enorme de sua vovó 
Clarice ” (LISPECTOR, 2007, p.47) 

 

Falava muito de seu desejo de que as irmãs fossem felizes e de como ela 

mesma buscava a felicidade. Ora brincava com as palavras, ora pedia que fossem 

interpretadas para além delas, mas o que aqui se ressalta, brevemente, e se ilustra 

com trechos dessas cartas é uma pequena parcela do uso que fazia da linguagem 
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para se aproximar da expressão de um feminino ora cerceado, ora em movimento. 

Rejeita o comum e útil, que seria costurar suas próprias calças, para ir além, 

prometendo se dedicar a recozer toda a sua vida. O conselho que dá à sobrinha 

(que tratava como neta por se considerar uma mãe para aquela irmã) é, na verdade 

um exemplo do que vinha dizendo fazer a si mesma – colocar-se numa redoma e 

poupar-se. Com a escrita, Clarice constrói um mundo tão palpável, que o abraço 

com que termina a carta precisa ser recebido "depressa", antes que a tinta acabe. 

 

 “Querida eu lhe peço: cuide-se extraordinariamente, pense que isso 
também é para mim, eu lhe peço. E pelo amor de Deus, veja nas 
minhas palavras mais do que minhas palavras. Aquela sua carta em 
que você diz que nós temos a intimidade que devíamos ter, é certa de 
algum modo.”  

 

“ Hoje é domingo, felizmente de novo pé de chachimbo (em vez de 
cachimbo a máquina escreveu chachimbo, o que é muito mais 
elegante e muito mais próprio para este domingo – na verdade 
parece que eu ia escrevendo pé de cha-to, o que é mais certo).”  

 

“Parece-me que estou pesando 62 quilos, mas não parece 
propriamente e embora eu não esteja magra não dou a impressão de 
gorda. Também com esse regime de vida besta em que eu não faço 
mais nada. Só emagrecerei se começar a me desesperar por 
exatamente essa vida besta, o que não creio que aconteça porque 
estou excessivamente mergulhada nela para poder me desesperar.” 
(LISPECTOR, 2007, p.67) 

 

Clarice teimava em escrever, como ela mesma disse em uma entrevista, 

porque escrever era como respirar – para sobreviver. E, de fato, metaforicamente, 

não se respira sempre o mesmo ar, de modo que escrever como quem respira é 

inspirar o que há externamente para a sobrevivência; e expirar este ar transformado, 

que exige sempre renovação.  

 

 

1.5  Linguagem e discurso – da palavra plurissignificativa à pluridiscursividade 

 

A prosa poética de Clarice, com uma escrita repleta de exemplos de 

sensibilidade e de paixão, com seu estilo inovador, conquistou a atenção da Crítica. 

A análise denominada intrínseca, por Wellek e Warren (1962), foi a primeira a 

nortear o olhar sobre o discurso da autora. 
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Os autores consideram, também, para a análise literária causas externas, 

que determinam um texto literário, além dos elementos internos, que o definem, 

como a linguagem - estilo e figuras. Diante deste esquema, pode-se dizer que num 

primeiro momento, as críticas da obra de Clarice ativeram-se predominantemente ao 

método intrínseco – elementos estilísticos. 

Sobre a crítica inicial de Antonio Cândido, Grob-Lima (2009) comenta que 

esta não apresentou “uma reflexão temática aprofundada”, apontando a estreia de 

uma nova linguagem, inovadora na literatura produzida até então. 

Quanto ao romance Perto do Coração Selvagem, o autor destacava a 

habilidade com que a autora encontrava soluções inéditas, dando vida própria às 

palavras e deslocando seus sentidos. 

Em seu livro, Tentativa de Renovação, Antonio Cândido (1970) escreve 

um ensaio dedicado àquela obra de estreia da escritora, intitulado No Raiar de 

Clarice Lispector. 

 

“Soube transformar em valores as palavras nas quais muitos não vêm mais 
do que sons ou sinais.” (CÂNDIDO, 1970, p. 131) 
 

Para Cândido (1977), poucos escritores até então haviam experimentado 

tal exploração vocabular.  

Clarice, assim o faz, valendo-se, por exemplo, do recurso da adjetivação 

inusitada, da expansão do significante em seus contextos ricos em metáforas e 

elementos simbólicos. 

Romano Sant’Anna, segundo ainda o levantamento de Grob-Lima (2009), 

realizou leitura direcionada à Poética, destacando os elementos simbólicos utilizados 

por Clarice, ao que a estudiosa acrescenta sua opinião de que o simbolismo não se 

opõe ao realismo em Clarice, mas é um recurso para justamente alcançá-la em sua 

mais profunda significação. 

A crítica de Álvaro Lins, segundo Grob-Lima (2009), em A experiência 

incompleta: Clarice Lispector (1944), pode refletir a mentalidade do Brasil dos anos 

60, com a qual se esperava do texto literário uma “reprodução da vida, sem 

considerar a sua autonomia como obra de arte”. Lins observa, conforme Grob-Lima 

(2009), que faltava no romance de Clarice a “criação de um ambiente mais definido”. 

De algum modo, seu discurso poético é capaz de provocar inquietação 

diante da realidade, ao repropor o pensamento sobre o papel e a postura da mulher 
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diante de modelos sociais e diante de si mesma. O feminino é racionalizado perante 

o condicionamento social e existencial. 

Quanto à temática, ou pelo método extrínseco como já se mencionou, a 

narrativa de Clarice pode e vem sendo analisada por diferentes abordagens, dentre 

estas a da metafísica, a filosófico-existencialista, a mística e a da escrita feminina, 

sem se pretender esgotar aqui as vertentes já utilizadas.  

As primeiras críticas dedicaram-se mais ao seu estilo narrativo, mas 

seguiram-se outras análises a respeito da presença de uma narrativa intimista e 

psicológica, conforme Cristina Ferreira-Pinto Bailey (2007). Destaca essa estudiosa 

que a sondagem psicológica do sujeito na obra de Clarice busca uma essência e 

uma origem sempre além da compreensão do indivíduo, problematizando, assim, a 

linguagem. De fato, questiona a capacidade de expressão da linguagem diante dos 

limites que a palavra impõe, como instrumento mediador, entre o sujeito e seu 

desejo de conhecimento, autoconhecimento e comunicação com o Outro.  

O estilo transgressor com a linguagem pode ser a consequência ou a 

coerência com a abordagem temática do discurso clariceano. O devaneio e a 

revelação transgridem o pensar sistemático e a expressão convencional ou 

dogmática. A linguagem é, pois importante trilho, como já mencionado 

metaforicamente, para uma viagem de ida em busca do outro e de retorno ao novo 

significado para o ser, lembrando novamente o estudo cognitivo com a palavra 

poética de Bosi (2010). 

 

 

1.6 Personagem-estado e personagem-texto 

 

Parece-me válido afirmar, ainda numa análise intrínseca do texto de 

Clarice, que a transgressão com a linguagem é também experimentada na criação 

das personagens. 

Ao estudar os variados pontos de transformação dos seres ficcionais, com 

apoio no estudo do Prof. Fernando Segolin (1978), pode-se observar nas 

personagens clariceanas, em especial ao se analisar as personagens dos contos 

escolhidos para este estudo, a desfuncionalização e destemporalização. São 

personagens que deixam de ser previsíveis e lineares; conforme sua ação e relação 
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com a trama, são ambíguas, nem heroínas nem vilãs, indefiníveis pela ação 

propriamente dita, desvinculadas de um tempo social, biográfico ou histórico.  

Novamente retomo a ideia de desautomatização e deslocamento na 

significação das personagens de Clarice, agora em relação à personagem 

tradicional, que no dizer de Segolin (1978: p. 66) passa a se revelar como “um ser 

comprometido com a linguagem”. A história ou argumento tende, pois, a ceder lugar, 

parcial ou totalmente, ao discurso. 

Grob-Lima (2009), ao analisar a personagem Lucrécia de A cidade 

sitiada, chama-nos a atenção para a opacidade e silêncio das personagens, que 

propiciam o encontro com sua antiga identidade, confrontada com “convivências 

contratuais”, “condicionamentos sociais” e que podem trazer um aprendizado.  

Tomando a experiência para as personagens Ana, Maria Quitéria e Laura, 

essas são mulheres casadas, num contexto tradicionalmente conhecido. Ana às 

voltas com as compras de casa, Maria Quitéria a deslizar pela noite, protegida pelo 

casamento e Laura abrigada em seu lar, à espera do marido. Todas iniciando um dia 

que, longe de depender do que elas estão por fazer, transforma-se num espaço que 

não mais se mede como um dia, por horas, por minutos, mas cuja dimensão tem a 

extensão do devaneio criado pelo discurso. Este espaço depende, pois, da narrativa 

e da construção do discurso das personagens, desatrelado da ação. Os 

acontecimentos, que dependem delas, tornam-se secundários. São atos como um 

entrar no bonde, um permanecer sentada. É a reflexão, o devaneio, o confronto 

consigo mesmas e com o domínio do conhecimento e autoconhecimento que as 

redefinem, conforme o fluxo de consciência que seus discursos desencadeiam, 

resultando, talvez, numa apreensão diferente e inusitada de seus papéis e 

potencialidades.  

A consciência é o elemento indispensável de silenciosa transformação – 

um espaço de revelação, a que se chega por meio da ampliação cognitiva, por meio 

da linguagem. Um sujeito implícito articula um devir para o conflito essencial. 

Esta transformação da personagem, sua adjetivação, ambiguização e 

desfuncionalização, comparada à personagem tradicional, a desautomatiza. Sua 

função não mais a define e, sim, o texto. 

Do mesmo modo, verificamos anteriormente a desautomatização da 

palavra em relação aos significados arbitrários e convencionais. Imprevisíveis e, por 
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isso, variáveis, essas personagens não se definem por atributos actanciais 

fechados, ordenados logicamente. Não se trata de seres ficcionais inspirados em um 

referencial padrão de ação, mas constituídos por sua discursivização.  

No dizer de Segolin (1978: p.66), trata-se de “uma personagem nova, em 

grande parte presa à específica combinatória dos vários componentes do discurso 

narrativo”. E uma vez composta por variantes discursivas, delineia-se a partir da 

linguagem, perpassando o referencial estático no movimento de aproximação do 

sentido, de modo até mesmo a se fundir com o texto. Um ser ficcional significante, 

porque a partir dele se concebe um discurso e não uma ação. Pode-se confirmar, 

assim, a percepção, também em relação à personagem, de um caminho inverso de 

cognição, conforme mencionei anteriormente, quando me referi à palavra poética, a 

partir do estudo de Bosi (2010).  

Bernadete Grob-Lima (2009), citando Romano San’t Anna, no ponto em 

que este considera o texto de Clarice como um universo simbólico, acrescenta não 

se tratar de uma noção de opostos, realismo/simbolismo, mas de uma noção de 

contiguidade. Afirma, assim, que “a designação expressiva de um objeto é obtida 

através da recorrência ao símbolo”. (GROB-LIMA, 2009, p. 26) 

Entretanto, diferentemente da análise de Romano e também de Benedito 

Nunes, que a autora cita a respeito da personagem G.H. em A paixão segundo 

G.H., Grob-Lima (2009), enfocando o recurso alegórico, observa que o discurso da 

personagem não se identifica com uma experiência do homem com Deus, num 

contexto cristão, tampouco diretamente com a religião. O conceito social de Deus, 

na iniciativa poética de justamente transcender o discurso social da ideologia 

burguesa, é renovado, como se a arte pudesse aperfeiçoar o real. 

A personagem G.H. transcende o código teológico, para além da 

realidade corrente, propondo-se a descentralizar o significado “geral, socializado, 

das palavras deus, inferno, pecado, salvação, alma, redenção, santo, milagre etc.” 

(GROB-LIMA, 2009, p. 33). Há um discurso para contribuir com a expansão 

semântica, à que Grob-Lima (2009) se refere como um processo de purificação das 

palavras, contaminadas de significação religiosa. 

Esta função desmistificadora do discurso da personagem-estado me 

permite apontar a identidade do processo discursivizador da personagem com o 

processo de deslocamento no uso da palavra poética que introduzi anteriormente a 
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esta análise, e que provoca o logro magnífico capaz de nos conduzir para além do 

sentido comum e esperado. Neste movimento podemos, num caminho inverso de 

cognição, valer-nos da experiência artística para renovar a experiência existencial, 

sem que isto seja uma experiência mística, metafísica ou de revelação de um 

mistério. Antes a revelação de um sentido da existência humana que depende da 

percepção artística e que pode ser experimentado por meio da linguagem. 

Clarice constrói suas personagens propondo um discurso libertador, 

alegórico, para que apreendamos a dimensão criativa da existência, desatrelada de 

amarras e de formas fixas e que se pretendam imutáveis. 

A respeito de algumas críticas que mencionaram o perfil alegórico da obra 

de Clarice, ligando-o a questões sobrenaturais, Grob-Lima (2009) comenta a 

indignação expressa pela escritora diante da incompreensão de sua obra. 

Como destaquei inicialmente na entrevista de Clarice à TV Cultura, ela 

mesmo já comentara que sua obra “ou toca ou não toca”. 

No exemplo da Paixão segundo G.H., Grob-Lima (2009) analisa o 

processo de personalização da consciência que se dá a partir do momento em que 

G.H. resolve fazer uma faxina no quarto da empregada, Janair, recém-despedida. 

Sua entrada naquele quarto, que destoa de toda a realidade do restante da casa, a 

visão do desenho da empregada e depois da barata morta configuram símbolos da 

reflexão que perturba G.H. Assim, formam, no dizer de Grob-Lima (2009), um 

estopim revelador da condição humana de G.H., misturados à repugnância diante de 

suas falhas e do vazio encontrado além da máscara condicionante moldada pelo 

meio histórico-social. A estudiosa rejeita os paralelismos com a mística cristã, 

compreendendo a estratégia narrativa como uma alegoria das doutrinas religiosas e 

das restrições que sua prática impõe. 

Pensamos que a alegoria está para o discurso como a exploração 

vocabular para a palavra poética, criando espaços provisórios e hipotéticos 

destinados a engajar o leitor em profunda reflexão.  

No mesmo passo, pode-se falar em deslocamento de modelos estáticos, 

apresentados pela escritora ao descrever momentos simples vividos por uma 

personagem-estado que se confronta com um discurso de reflexão, de 

contraposição, de pulsão para o movimento transformador da expansão, 
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primeiramente cognitiva e, consequentemente, da expansão da consciência – o 

confronto com uma personagem-texto. 

Sobre a construção de suas personagens, assim como com as palavras, 

há um estatuto da personagem clariceana que rompe com a personagem tradicional, 

não só por se tratar de personagens-estado. Além  disso, identifica-se em sua prosa 

a personagem-texto, com que estabelece o diálogo de opostos – o ser, o querer ser 

e o imaginar-se além disso ou daquilo.  

A estrutura de sua prosa poética, como nova significação a este 

componente essencial das narrativas, de modo similar ao trabalho com a 

plurissignificação das palavras, confere nova construção às personagens, 

pluridiscursivas. Há um elemento de tensão entre o discurso primeiro dessa 

personagem e o discurso do devaneio, do texto que se torna agente e que promove 

o movimento do que está estático na imaginação, conforme estudo mencionado de 

Alfredo Bosi (2010) neste trabalho. 

Fernando Segolin (1978), ao nos mostrar a trajetória de transformações 

da personagem, organiza um estudo panorâmico para a compreensão da 

personagem-estado e da anti-personagem como fator revolucionário na crítica 

literária e nos estudos da literatura, tornando possível este olhar sobre um elemento 

da narrativa determinado outrora por sua funcionalidade, agora determinado pela 

significação do texto. Na verdade, não se fixam tipologias para um ou outro 

movimento literário, mas identificam-se transformações que possam auxiliar a 

análise daquele elemento narrativo quanto a sua funcionalidade, referencialidade e 

temporalidade. 

As personagens analisadas neste trabalho, dos contos Amor e A imitação 

da rosa, publicados na coletânea Laços de família, são mulheres, mães, esposas, 

donas de casas, inseridas no cotidiano pré-concebido, social, conjugal e, 

principalmente, atadas aos laços das famílias constituídas. Colocadas diante de um 

momento em que estão em contato consigo mesmas, confrontadas com uma 

situação capaz de colocá-las na fronteira que separa o tempo real do atemporal e 

inusitado, suspendem os significados convencionais de seus papéis sociais e 

deslocam-se para um espaço discursivo revelador de outro sentido. Do mesmo 

modo, desloca-se o mundo à volta delas. O fluxo de consciência de personagens 

como estas faz nascer um sujeito implícito, como menciona Bernadete Grob-Lima 
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(2009). Este o viés de estudo do discurso de confronto e de articulação sobre o tema 

proposto na obra. 

 

“Em Clarice Lispector, as experiências vivenciadas pelas 
personagens são reconsideradas, subjetivamente, através de um 
processo reflexivo que ela lhes impõe.” [...] Na elaboração mental de 
suas vivências, as personagens reexaminam as circunstâncias de 
seu passado com um olhar novo”. (GROB-LIMA, 2009, 21-22) 

 

Não há discurso fechado quando Clarice fala da sensibilidade e da 

percepção feminina. Ao falar da sua própria escrita, afirma que a palavra é 

impotente e o instante efêmero e incapaz de capturar a imensidão das coisas em 

seu pensamento. Sua obra é, portanto, atemporal, porque mapeia traços da alma 

feminina e inspira o leitor a mapear os seus próprios mistérios “atolados” em 

significados estanques, arbitrários e gregários. Aliás, embora este estudo não 

pretenda ater-se a esta discussão, o fato é que há análises que referem à narrativa 

da autora como intimista e psicológica, da geração, por exemplo, de Cornélio Penna, 

Cyro dos Anjos e Lúcio Cardoso, em virtude da sondagem interior de suas 

personagens, conforme Cristina Ferreira Pinto Bailey (2007). Talvez por esta 

observação de seu efeito no leitor. 

Sobre a literatura e psicologia, o estudo constante na Teoria da literatura, 

de René Wellek e Austin Warren (1962), mostra-nos que há várias vertentes em que 

a interdisciplinaridade pode ser tomada: o estudo psicológico do autor; o estudo do 

processo de criação; dos tipos na obra ou os efeitos da literatura sobre os leitores. 

No caso deste último, a teoria literária também o estuda no capítulo dedicado à 

literatura e à sociedade. 

Classificar, entretanto, a narrativa de Clarice de intimista, pode avançar 

por terreno inexato, embora sujeito a debate. A autora despontou, em um período 

em que a literatura moderna produzia romances sociológicos e realistas, com 

narrativas marcadas pelo subjetivismo. A grande admiração e paixão pessoal da 

autora pelo escritor Lúcio Cardoso, pode ter contribuído para a afirmação de alguns 

estudiosos de sua obra, já que se dizia intimista a narrativa deste escritor.  

O discurso de Clarice sondava a natureza humana, a existência e todas 

as dúvidas inerentes a uma prosa que tocava temas místicos e metafísicos. Com 

isso, não se pode afirmar que seus textos não ensejam análise psicológica, nos 

limites das construções de linguagem e de narrativa, mas o que até agora se falou 
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não se adequa completamente à noção de intimismo, tampouco de afirmações 

psicológicas, pois este é mais um efeito de sua leitura do que uma construção da 

autora. 

É aceitável que seus textos sejam referidos como intimistas por 

proporcionarem ao leitor uma cena interior da personagem e, assim, a escritora não 

poderia fazê-lo sem forjar novas palavras, “logros magníficos”, como mencionou 

Barthes (1977).  

Além disso, há que se considerar que a sondagem psicológica e de traços 

intimistas da narrativa clariceana, como efeito no leitor, é também uma característica 

do pós-estruturalismo quando afirma que a verdade é individual e depende do 

contexto histórico de cada um. 

 

“Recorrer à psicologia não significa perder de vista o objetivo literário 
do texto nem desrespeitar a sua autonomia” (GROB-LIMA, 2009, p. 
13) 

 

A narrativa em primeira pessoa e a produção de textos introspectivos, nos 

quais se questionam a existência, a ambiguidade do ser e o conflito entre a 

individualidade e a vida social, evocam um mergulho do leitor, também, em si 

mesmo, para a interpretação das situações criadas por Clarice. Ao buscar a 

compreensão da linguagem poética, parece-nos natural que o leitor busque 

referências mais próximas. O fato é que essas situações estão quase sempre muito 

próximas da realidade vivida em nossos cotidianos. 

A palavra poética, muito presente na escritura de Clarice, é a ponte entre 

o pensamento e as ações, capaz de expandir significações que dêem conta de falar 

de emoções.   

Na verdade, por definição, o intimismo é modalidade literária cuja 

temática são sentimentos íntimos e profundos. Em Clarice, embora não 

encontremos exatamente um texto que se volte somente a esses sentimentos 

profundos, temos um discurso que nos conduz à compreensão da influência da vida, 

como retratada, sobre esses sentimentos e emoções humanos mais profundos. Os 

insights que o mundo externo oferece são a matéria-prima para Clarice utilizar o 

fluxo de consciência em suas personagens, levando o leitor à interpretação intimista 

e, em certos pontos, até mesmo psicológica. 
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Grob-Lima comenta o modo de a escritura clariceana transitar entre os 

aspectos das realidades objetivas do mundo e, também, como “na elaboração 

mental de suas vivências, as personagens reexaminam as circunstâncias de seu 

passado com um olhar novo.” (GROB-LIMA, 2009, p. 22) 

Deste modo, o intimismo de que falamos está no processo de 

transformação que se realiza no imaginário das experiências, processo este que 

toca o leitor inevitavelmente para a compreensão do texto de Clarice e que fala de 

emoções, pulsões e sonhos de mudança e de reencontro do ser consigo mesmo. Do 

contrário, estaríamos diante de relatos ou de uma narrativa histórica, talvez 

engajada em apenas denunciar fatos e não sentimentos e auto-conhecimento. 

Os contos a seguir revelam um modo singular de experiência da mulher 

diante de seu cotidiano. Clarice escreveu sobre a ação da mulher no mundo, de 

modo a abordar principalmente sua reação. Daí o traço marcante do fluxo de 

consciência das suas personagens e dos sobressaltos reveladores em suas 

narrativas. Nesse traço e por este viés, observamos o tema do feminino, sob o olhar 

da narrativa que se aprofunda nos sentimentos mais íntimos da mulher oprimida e 

sufocada por papéis que lhe são impostos, em detrimento quase total de sua 

individualidade. 

É preciso compreender as transformações que o conceito do atributo 

feminino vem sofrendo ao longo da História e como a mulher pode re-experimentar 

sua plenitude, livrando-se de amarras e de mordaças, sendo a vida exclusivamente 

doméstica uma dessas amarras. 

A Literatura de Clarice cumpre seu papel de ser arte renovadora, que nos 

salva do conformismo e da alienação, do soterramento do ser sob modelos injustos 

e injustificados. 

Que feminino é este que Clarice nos aponta ao abrir as diferentes e 

diversas janelas em sua escritura? E qual a importância de seu resgate? 
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Capítulo 2 – O FEMININO 

 

“A minha ínfima parte divina é maior que a minha culpa humana” (Clarice 

Lispector) 

 

 

2.1 O feminino em Clarice 

 

Quando acontece de encontrarmos algo que nos solicita aguçar a 

percepção e capacidade de cognição, é importante que descrevamos, interna e 

externamente, onde e como foi que nos deparamos com o objeto; por quais motivos 

passamos a olhá-lo mais atentamente; o que, nesse algo a ser melhor analisado ou 

descoberto, nos atrai; e de onde passamos a observá-lo. Sentimos que, tal qual uma 

foto ou, mais profundamente, um raio-x, quem sabe ainda para a compreensão do 

objeto em nós mesmos e ao nosso redor, possamos conhecê-lo e tocá-lo por meio 

da linguagem que tece seu sentido. 

O feminino na obra literária e nos escritos de Clarice foi e continua sendo 

um tema de interesse para análise sob diferentes aspectos e a partir de diferentes 

objetos. Para nós, esse encontro se dá principalmente nos contos Amor, Devaneio e 

embriaguez duma rapariga e A imitação da rosa, publicados na coletânea Laços de 

família, com as personagens Ana, Maria Quitéria e Laura, o que, todavia, não exclui 

a possibilidade de mencionarmos outros contos da coletânea, assim como outros 

textos da autora. 

O tema, assim como o encontramos, talvez tenha um atrativo que 

naturalmente se renova. A inserção de um olhar feminino em acontecimentos 

cotidianos, acolhe-nos e nos faz sentir mais próximos de nossas próprias vidas. O 

tema vem ao encontro de uma busca original e essencialmente antiga, e provoca a 

ansiedade humana, mesmo disfarçada e contida, no que diz respeito ao devir e ao 

sentido de nosso devir. Preenche, assim, uma lacuna e um silêncio que se quer 

nomear. O texto de Clarice passa a ser um exercício de desvelar, desvendar e 

revelar algo que nos é complementar. 

Seu discurso estica uma corda-guia que seguimos tateando, pois, de 

certa forma, ora estamos em uma das pontas, ora na outra, mas participando 
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sempre de uma trama entre extremos, identificando-nos, admirando ou rejeitando o 

percurso de suas personagens. O fato é que já por isso, elas nos tiram do lugar 

comum, passivo e estático. Por isso, a percepção da temática enfocada nos atrai – 

por sua humanidade. 

Por ora, conforme nos propusemos, é dizer primeiramente onde o tema 

nos encontra ou é encontrado por nós. A noção de sentido estático não nos parece 

permanecer apenas no mundo, mas também em nosso pensamento. A palavra 

literária, como já vimos, é movimento. E é assim que o feminino está presente em 

várias obras de Clarice, de diversas formas, sempre falando e percorrendo rápida e 

modernamente este atributo, e modernamente aqui é utilizado no sentido de 

abandono das visões tradicionais e conservadoras. 

Em sua escrita, encontramos o feminino do qual falamos, que nos habita 

ou nos escapa diariamente, deparamo-nos com ele nos espaços construídos em 

suas narrativas, em que personagens mulheres mergulham em si mesmas, a partir 

de seus cotidianos, e transformam o comum em especial e essencial.  

Sobre encontrar-se a matéria prima da literatura no cotidiano, Virgínia 

Woolf aludiu, em certo registro de seu Diário, a um “inimigo escondido atrás da 

cortina da vida cotidiana” (nota da editora Círculo do Livro à sua edição de Um teto 

todo seu, p. 139)  

O prazer alcançado pela leitura de Clarice depende em grande parte do 

prazer que ousamos usufruir, desarmados, desatrelados, desvinculados e sem 

culpa, sem preconceito ao nos entregarmos à arte das palavras, quando permitimos 

que a Literatura cumpra seu papel de significar vida e beleza para nossas almas. 

Não se trata da beleza estética, muitas vezes convencionalizada, não o modelo 

instituído, mas a beleza natural encontrada individualmente, o que não é dizer que 

os textos clariceanos sejam roteiros psicanalíticos. É dizer como a escritora penetra 

nos questionamentos mais humanos e desnuda-os das vestes impostas, 

conduzindo, também, a descobertas individuais. Do contrário, a Literatura, a nosso 

ver, torna-se apenas uma técnica, um modelo, uma estrutura fria e sem 

humanidade, quase uma modelagem de costumes.  

A Literatura quer nos libertar das certezas, tal como a Filosofia, 

instigando-nos a buscar respostas para nossas inquietações ou o simples prazer de 

existir e ser comunicante e significante. 
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Buscamos analisar e compreender como olhar a arte da palavra 

clariceana e sondarmos, até mesmo, as possíveis vertentes pelas quais podemos 

entrar em sua obra. Mas, com tudo isso ou nada disso, identificadas as cores e o 

tear contínuo de sua escritura, é no afastamento e no olhar do conjunto que nos é 

dado usufruir do instante revelador. 

Eis, em tão,  em que nos deparamos com o feminino e nos interessamos 

em repensá-lo, no discurso e na linguagem construídos pela escritora, por meio de 

diferentes formas. 

Laços de Família é a coletânea de contos que nos chama a atenção 

neste caminho. São contos escritos ao longo do final dos anos 50, publicados em 

periódicos diversos e reunidos em 1960 sob este título.  

Na época em que escreve os primeiros contos que viriam a compor 

Laços de família, Clarice já era casada com o diplomata Maury Gurgel Valente, 

tendo morado na Europa e depois nos Estados Unidos. 

Entre Nápoles e Berna, escreve novos contos, dentre estes o conto com o 

mesmo título da coletânea, Laços de Família.  Morando na Europa, Clarice não se 

isola, tampouco se distancia da literatura. Recebe a visita de amigos como Rubem 

Braga. Corresponde-se com escritores como Fernando Sabino, Manuel Bandeira e 

Lúcio Cardoso, e convidada por Rubem Braga, passa a escrever para o semanário 

Comício, início de sua participação na imprensa feita para mulheres, sob o 

pseudônimo de Tereza Quadros.  

Fernando Sabino viria a convidá-la a publicar em periódicos. Lúcio 

Cardoso foi amigo íntimo e profundamente admirado por Clarice, por quem foi 

apaixonada, como especulam alguns biógrafos, dentre eles Benjamim Moser. Lúcio 

a apresentaria a rodas literárias e a escritores de vertentes intimistas e até místicas. 

Conforme Maria Aparecida Nunes, em seu livro Clarice Lispector 

jornalista, a proposta da seção Comício, primeiramente entendida em seu sentido 

comum (reunião de cidadãos com o fim de tratar de assuntos de interesse público), 

tinha por objetivo declarado “discutir ‘a marcha dramática e pitoresca das coisas 

desta nação e, um pouco, também das outras’” (NUNES, 2006, p. 132). Foi, 

entretanto, um semanário de vida curta, poucos atributos gráficos, mas rico em 

jornalismo criador. 
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A respeito do período em que escreve para a coluna desse semanário, 

interessa-nos destacar certa passagem em que Clarice, em uma crônica para o 

Jornal do Brasil, ao relembrar aqueles tempos no Comício, comenta sobre um 

convite que tivera para escrever crônicas sobre acontecimentos cotidianos, dirigida a 

mulheres, assim como começara a receber cartas de leitoras para aconselhamentos, 

por exemplo, sobre almoçar ou jantar com um rapaz. Ao contar como terminara em 

nada o projeto, escreve Clarice: 

 

“Digo felizmente porque desconfio de que a coluna ia era descambar 
para assuntos estritamente fúteis femininos, na extensão em que 
feminino é geralmente tomado pelos homens e mesmo pelas 
próprias mulheres: como se mulher fizesse parte de uma 
comunidade fechada, à parte, e de certo modo segregada”. (NUNES, 
2006, p. 137) 

 

 

Aparecida Maria Nunes, obviamente com o olhar tanto da jornalista como 

da estudiosa da literatura, discorre sobre a linguagem da imprensa feminina que “em 

tom de conversa íntima, afetiva, persuasiva, não ultrapassa o ambiente doméstico”, 

e finaliza sua opinião considerando-o “o apartheid no qual a mulher foi condenada a 

viver”, questionando, assim, como poderia essa mulher “alargar seu mundo”. 

Trazemos essa experiência de Clarice para nosso estudo, observando, 

assim, a perspectiva do olhar para o feminino. Se, por um lado, a jornalista escreve 

para o seu tempo, para as demandas das mulheres e dentro da proposta dos 

periódicos que a publicavam; por outro, certamente não se limita à mera expectativa 

de textos convencionais, que simplesmente a levariam a escrever sobre as 

novidades da moda europeia. Sobre de como organizar a casa, sobre a educação 

das crianças, sobre como receber ou como ser adequada apenas. Mesmo como 

escritora de textos objetivos e produzidos em linguagem informativa, Clarice assumia 

a postura maternal, da mulher mais experiente e vivida, que mostrava o belo, prático 

e moderno, não apenas para deleite ou ostentação, mas para facilitação da vida da 

mulher, fazendo-a observar o efeito de sua intervenção no mundo em que vivia. 

Durante um período, escrevia sob o pseudônimo de Tereza Quadros e, 

embora um tanto presa ao tom exigido naquela imprensa dita feminina, de modo 

inteligente e criativo orientava o olhar feminino para além das formas e do status.  
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Sobre o assunto moda, por exemplo, Nunes cita Barthes, ao comentar a 

atuação de Clarice em sua coluna: 

 

“A fala daquela que tudo sabe, típica da voz da imprensa feminina, 
Barthes a relaciona à linguagem de uma mãe que preserva a filha do 
ridículo, de sofrimentos, enfim, de todo contato com o mal.” (NUNES, 
2006, p. 143) 

 

Ainda sob um pseudônimo, e comprometida com determinado “tom” do 

que se entendia como “feminino”, Clarice resiste à sua banalização, fazendo uso do 

que Nunes chama de “didatismo”. Tereza Quadros também se dirigia à mulher que 

vivia o papel de mãe, esposa e dona de casa, demonstrando preocupação com o 

tema da renúncia das mulheres aos seus outros talentos, para se dedicarem 

somente às tarefas domésticas femininas. 

Essa preocupação da escritora está inscrita nas reflexões da personagem 

Ana do conto Amor, quando esta pensa em seu “desejo vagamente artístico” e de 

como esse havia sido encaminhado para manter os dias “realizados e belos”. Parece 

que Ana passara a organizar seu ambiente externo, tomando gosto pelo decorativo, 

de modo a suplantar uma íntima desordem. Há uma renúncia de seus talentos para 

outras finalidades, restringindo-o a embelezar o dia da família e do seu lar, e seu dia 

quase todo tomado por afazeres domésticos terminava na “hora instável”, na “hora 

mais perigosa da tarde”, “quando nada mais precisava da sua força”. São 

expressões retiradas do conto para trazer aqui a ironia velada com que Clarice faz o 

jogo existencial da personagem, do questionamento sobre sua capacidade para se 

dedicar a outros projetos, além do projeto único da família. 

Em Devaneio e embriaguez duma rapariga, ao se sentir embriagada, a 

dona de casa (personagem a que Clarice não dá nome) afirma para si mesma 

 

“ mas que sensibilidade! Quando olhava o quadro tão bem pintado do 
restaurante ficava logo com sensibilidade artística. Ninguém lhe 
tiraria cá das ideias que nascera mesmo para outras coisas. Ela 
sempre fora pelas obras d’arte.  
... 
Sua sensibilidade incomodava sem ser dolorosa, como uma unha 
quebrada.” (1983: p. 13) 

 

Enquanto se embebeda, aquela mulher ironiza sua posição na vida, de 

ser uma senhora casada, protegida de ter sua própria desgraça e que podia se 
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embebedar mais ainda. Em seguida, porém, se vê “sentada à cama, conformada e 

cética”, “desiludida, resignada, empanturrada, casada, contente, a vaga náusea”. A 

personagem, na verdade, passa a noite de um jantar social refletindo sobre o seu 

papel, provocada pela elegância de outra mulher no restaurante e pelos efeitos do 

vinho a lhe anestesiar os incômodos e provocar-lhe as vaidades. Gaba-se para si 

mesma de sua volúpia, de sua criatividade e superioridade, cogitando até mesmo ter 

atraído o olhar e o toque do comerciante que os convidara, a ela e ao marido para 

jantar. Anestesiada pelo vinho e a salvo de “sua própria desgraça”, ousa ocupar o 

espaço de liberdade de dizer o que pensa. Sozinha em seu quarto, inveja a lua alta 

no céu, “a deslizar, a deslizar... Alta, alta. A lua.” E em seguida, a rir, a chama 

“cadela”, o que nos parece ser uma alusão a sí mesma a deslizar, ousando 

liberdades, alta pelo efeito da bebida. 

Poderíamos nos estender mais na interessante análise dessa fase de 

Clarice no jornalismo, mas apenas a mencionamos brevemente para sondar o 

discurso clariceano, embora não literário, quanto à temática que, na mesma época 

seria transformada também em textos literários, dentre os quais, em contos que 

comporiam a coletânea Laços de família. Podemos, assim, nos aproximar do olhar 

da escritora sobre a mulher induzida a, na maior parte do tempo, cumprir papéis 

impostos. E não se tratava de discurso feminista, de pretensão a incitar mudanças 

revolucionárias ou levantes comportamentais, mas a uma reflexão sobre si mesma, 

sobre valorizar o sentido subjacente aos mais simples acontecimentos e tarefas 

confiados às mãos das mulheres, desafiando, assim, sua capacidade de assimilar e 

entender o feminino. 

 

“ A colunista segue o modelo desse tipo de mídia – a que reproduz o mundo 
em que maridos e filhos são os objetos do desejo feminino – e, como quem 
nada quer, insere outros discursos que permitam à leitora questionar o que 
é ser mulher nesse espaço limitado em que atua. 
O lar é, pois o lugar institucional da fala da mulher” (NUNES, 2006, p. 165) 

 

Deste modo, a partir dos lugares que a sociedade legitima como sendo 

próprios da mulher como o lar, o casamento, a maternidade e os laços de 

afetividade e de família, a Clarice escritora cria outro espaço, para onde o discurso 

feminino se desloca. É deste ponto que observamos o tema do espaço de liberdade 

para a observação do feminino como atributo humano, como uma das pontas da 

corda que comentamos que se estica na escritura de Clarice, de um dos lados, sem 
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ser o oposto do outro, do lado de cá ou do lado de lá, sem ocupar o lugar do outro, 

mas compondo, propondo e impondo-se. 

Em Laços de Família, fala-se das relações familiares não apenas sob o 

enfoque institucional, mas também afetivo, emocional, existencial e místico. Tudo o 

que envolve estas relações é matéria prima para a prosa poética de Clarice e tema 

das inquietações de seu discurso. 

Analisamos a escritura de Clarice, seu estilo, sua linguagem poética, a 

transgressão da sua palavra, narrativa e discurso.  

Que recorte é este que aqui fazemos ao nos referir ao feminino e a este 

algo revelado na escritura de Clarice? É importante ressaltar que não se pretende 

uma conceituação fechada, tampouco de apresentar um tema configurado e 

representado objetivamente pela linguagem, mas, apenas passível de aproximação 

pela escritura. Traçamos, assim, uma análise possível dos seus contos diante do 

enfoque escolhido. O feminino com que nos deparamos em Clarice, seja este por 

viés histórico-filosófico, místico ou psicanalítico, deve ser percebido como motivação 

da arte, busca da competência da linguagem. O feminino está no ser mulher, na 

atitude diante de ser, existir e coexistir, e na compreensão do paradoxo da doação e 

renúncia, do ato de engendrar e nutrir a liberdade e a transformação. Tudo isso, ao 

mesmo tempo em que se é cerceada do prazer de ser livre e ser outra e tantas mais. 

O que é revelado não é criação pura, não se trata de ficção apenas. É 

revelado porque se trata de um sentido dissipado pelo tempo e pela história, que 

retorna pulsante na escrita de Clarice, porque atrai seu olhar de mulher de 

sensibilidade multifacetada, um ser e uma escritora plurissignificativos. 

 

 

 

2.2 O culto ao feminino – De divina a herege 

 

Pode-se olhar e compreender esse feminino a partir de uma perspectiva 

histórica e mística - um feminino sacralizado e dessacralizado. 

Diante dos mistérios que envolveram o feminino, esse foi sacralizado, 

adorado, temido e rejeitado até chegar ao ponto de ser cerceado, controlado e 

sobrepujado. São perspectivas referidas por antropólogos e historiadores de cultos e 

sociedades antigos, no qual não nos aprofundaremos, mas que nos servem de um 
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breve fundamento de sua significação antiga, para que tenhamos uma visão de suas 

transformações. 

Para esta base referencial, valemo-nos de dados pesquisados por Maria 

Nazareth Alvim de Barros (2001) em sua obra  As deusas, as bruxas e a igreja, 

sem pretender um debate religioso sobre o tema, mas entendendo a forte influência 

da religiosidade sobre a política e a sociedade, e, assim, sobre os pilares desta 

última: igreja, família e estado. 

Em idades antigas, os mistérios em torno do feminino cresceram, 

enquanto a humanidade observava e buscava compreender a capacidade da mulher 

de gerar e dar à luz outro ser. Com o poder advindo do mistério da procriação a 

mulher, por longo período, foi adorada e cultuada. 

Nos tempos em que a vida do homem dependia exclusivamente de sua 

harmonização com a natureza, tirando dela tudo para sua sobrevivência, não 

demorou muito para que observasse, ao passar da caça à domesticação de animais, 

que a fêmea, animal e humana, e a terra não geravam sozinhas e funcionavam 

como receptáculos. Talvez essa seja uma das origens das referências ao feminino 

como princípio passivo e ao masculino como princípio ativo. 

O ciclo da criação passava à compreensão do homem neolítico e, assim, 

acredita-se que se iniciou a mudança de atitude do homem em relação à mulher, 

que começava a enfraquecer seu domínio sobre o mistério e o divino. 

Historicamente, o primeiro culto prestado pelo homem dirigia-se à função 

reprodutora da mulher, em princípio um mistério e símbolo de poder, e a todo o 

poder reprodutor por analogia. Assim, o culto à terra e a tudo que nela nascia, 

crescia, germinava e morria, ciclicamente, fazia parte do desenvolvimento espiritual 

do homem.  

Datam dos períodos Paleolítico e Neolítico um grande número de 

estatuetas femininas que simbolizavam a importância da fecundidade, assim como 

vestígios de religiões matrifocais, denominadas as religiões da Deusa ou Culto à 

Grande Mãe, enfocando o prestígio do princípio feminino. A maternidade e, portanto, 

as fases da mulher jovem, mãe e anciã, desempenham papel importante nas 

religiões antigas, estendendo-se por muitos séculos e mantendo-se presentes no 

judaísmo e cristianismo primitivo, e até os dias atuais em religiosidades pagãs. A 
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Deusa-Mãe por muitas eras foi vista como símbolo da fertilidade e fecundidade, 

Senhora da vida e da morte. 

Este princípio feminino, portanto, era envolto em luzes e trevas, princípio 

de vida e de morte, de sedução e de pureza, dor e prazer. Era mistério que atribuía 

sacralidade e também grande poder – a maternidade, o parto e a capacidade de se 

renovar de seus sangramentos e também de amamentar. 

De qualquer modo, uma importante analogia foi estabelecida entre a 

natureza e a mulher, observando-se como a terra era doadora, como era fertilizada e 

dava frutos, vertia água, dava vida e abrigava a morte. A mulher e a sexualidade 

feminina foram adoradas, representando a mulher como um ser indispensável à 

espécie. 

A conexão entre a lua e a terra também foi percebida e tomada como 

revelação de grandes mudanças na terra, nas marés, nas colheitas e também nas 

mulheres, regulando seus ciclos menstruais e sendo utilizada para o 

acompanhamento das gestações, guiando ritos de religiões antigas. A coincidência 

das fases lunares com os períodos e fases da mulher se estreitavam cada vez mais 

e sempre foram panos de fundo de abordagens místicas do feminino. 

 

A lua. Que bem que se via. A lua alta e amarela a deslizar pelo céu, a 
coitadita. A deslizar, a deslizar... Alta, alta. A lua. Então a grosseria 
explodiu-lhe em súbito amor; cadela, disse a rir.” (Devaneio e embriaguez 
duma rapariga, p. 17-18) 

 

Neste trecho do conto mencionado, podemos usufruir deste gozo de 

liberdade da linguagem que desafia o sistema fechado e faz essa alusão. Salta do 

ambiente doméstico, distancia-se do quarto da mulher casada, dita “conformada e 

cética” após uma noite de excessos, tingindo de prata e de brilho o céu noturno, num 

inesperado desfecho que faz a personagem explodir em amor e sensualidade. Tudo 

que explode, explode por estar repleto de algo que precisa se expandir, um deslizar 

feminino, de sentidos à flor da pele, de sangue a lhe correr forte pelo corpo.  

Para o homem primitivo, a sexualidade feminina ficou envolta em mistério 

e sacralidade por eras, haja vista a existência do “hieròs-gamos” (casamento 

sagrado), ainda pouco compreendido nos dias de hoje, se concebido apenas a partir 

da consideração do ato físico. Mais que o ato sexual entre homem e mulher, trata-se 

de um rito de passagem, baseado na crença do encontro entre complementares. 
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A mesma incompreensão se dá diante dos termos ”parthenos” e “virgo”, já 

que profundas foram as mudanças de significado do termo virgem, que de qualidade 

de independência moral e liberdade sexual passou a significar inocência, pureza e 

castidade. A virgo da antiguidade apresentava-se como detentora da característica 

do princípio feminino de ser “impalpável, inalcançável, abissal, enigmática, como 

mais um elemento da profunda ambiguidade feminina..”, algo que “desliza, flui, que 

não se deixa apreender, prender ou fixar a qualquer forma” (NUNES, 2001, p. 30). 

Na prostituição sagrada, que em nada pode ser comparada à noção de 

prostituição que temos atualmente, as deusas virgens concebiam, portanto, sem 

perder a virgindade, no sentido que se dava à virgindade, e seu filho era 

considerado herói, salvador ou redentor, capaz de resgatar ao homem e à mulher 

sua sacralidade.  

Este pensamento, na atualidade, adquiriu um significado muito diferente. 

A mulher reinou absoluta até que o homem percebesse seu papel na fecundação e 

passasse de adorador inferior a um parceiro igual e logo a um superior, de quem a 

mulher passou a ser dependente. Fisicamente mais fraca e menos resistente, a 

mulher foi sendo preterida e dominada e cada vez mais o feminino deixou de ser 

sagrado e os valores mudaram para dar lugar às sociedades modernas, organizadas 

de forma patriarcal. 

A transformação da matriarca, sábia e adorada pelo milagre da 

perpetuação da espécie, em serva e mera procriadora, considerada biológica, 

intelectual e socialmente inferior, não foi a única relevante mudança que a História 

testemunhou. A sacralidade conferida a essa mulher e ao atributo feminino também 

se transformariam radicalmente com o surgimento de religiões monoteístas, 

fundadas na crença no deus masculino único, que em grande parte de suas 

doutrinas reforçaria a ideia greco-romana da inferioridade feminina. 

Alardeava-se o domínio que os sentidos exerciam sobre as mulheres, seu 

comportamento regido pelas pulsões carnais, fazendo de sua sexualidade a 

perdição do homem.  

A compreensão do referido princípio ativo passa de certo modo a ser 

sinônimo de poder. O homem age, decide e conquista. O dono da semente e 

executor único do plantio é também dono e senhor da colheita, sem dar crédito 
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algum à terra. A terra, aliás, passa a ser sua propriedade, e a propriedade um 

sinônimo de poder. 

Um dos interesses em modificar o conceito de virgindade e o 

comportamento recatado da mulher, dentre tantos outros, em uma sociedade 

patriarcal, é garantir não só o decoro social, mas mudar os costumes e crenças de 

modo a garantir o herdeiro legítimo, já que a terra e todo o poder advindo da 

propriedade, do domínio de território, são bens objeto de herança. Falaremos 

adiante das transformações que sofreu o conceito de família em consequência 

dessa mudança na consideração da gens, principalmente no que investigamos a 

partir do título da coletânea de contos aqui estudada. 

O feminino passa a ser sinônimo de abnegação, renúncia, obediência e 

culpa. Em um de seus contos, Clarice conclui que “a mulher deve sempre seguir o 

marido, como a parte acessória segue o essencial” (LISPECTOR, Apud NUNES, 

2006, p. 44). Inferimos tratar-se da menção a um conhecido princípio do Direito Civil 

de que “o acessório segue a sorte do principal”. Ao contrário do que se poderia 

imaginar, a autora se refere ao Título do Código Civil que trata dos Bens, e não 

daquele que trata das Pessoas, demonstrando sua perspicácia crítica e irônica. 

A menção àquele princípio é feita no conto Eu e Jimmy, publicado na 

revista semanal Vamos ler!, quando a narradora, em primeira pessoa, fala da figura 

da mãe: 

 

“Mamãe antes de casar, segundo tia Emília, era um foguete, uma ruiva 
tempestuosa com pensamentos próprios sobre liberdade e igualdade das 
mulheres. Mas veio papai, muito sério, alto, com pensamentos próprios 
também sobre liberdade e igualdade das mulheres. O mal foi a coincidência 
da matéria. Houve um choque. E hoje mamãe cose e borda e canta ao 
piano e faz bolinhos aos sábados, tudo pontualmente e com alegria. Tem 
ideias próprias, ainda, mas se resumem numa: a mulher deve sempre 
seguir o marido, como a parte acessória segue o essencial.” (LISPECTOR, 
Apud NUNES, 2006, p. 44) 

 

Desde os costumes e crenças pagãos às religiões monoteístas, quanto a 

sua sexualidade e liberdade, a mulher passou por profundas e radicais mudanças, 

chegando, como sabemos, a ser tratada como um objeto ou bem de troca por 

reinos, terras, títulos e poder. Além de perder a soberania sobre seu corpo, a mulher 

não contava mais como ser pensante e emocional. 
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De divina a herege, e, portanto, de uma ética cósmica a uma ética 

religiosa, o fato é que a mulher passou por longas eras de isolamento intelectual e 

de cerceamento de sua vontade e de sua atuação. 

Entretanto, o feminino massacrado e sobrepujado não sucumbe, como 

não poderia acontecer a um princípio humano. Enquanto se sobrepuja sua 

portadora, representante primeira e guardiã, na verdade se promove o desequilíbrio 

da criação, que a despeito, explode de um modo ou de outro ou imprime sua marca 

no sentido que se há por revelar em todas as coisas. A arte, pois, em seu papel de 

estimular a consciência, não poderia deixar de emprestar sua força à revelação do 

feminino. 

A aproximação do feminino, como atributo humano, revela-o uma 

inspiração da criação artística na prosa poética de Clarice, um possível encontro 

com a beleza de que Todorov nos fala em A Beleza Salvará o Mundo.  

Talvez transitar em meio às outras buscas do absoluto, no divino e no 

sagrado, na política e na ideologia, resulte nesse caos, que só pode ser apaziguado 

em nós a partir da busca individual de que Todorov fala: 

 

“Falar de um absoluto individual tem algo de paradoxal, e mesmo de 
francamente contraditório, já que o absoluto deveria valer para todos; se é 
bom para apenas um indivíduo, ele permanece relativo. Mas é exatamente 
com esse paradoxo que nós nos debatemos há mais de dois séculos [...]” 
(TODOROV, 2011, p. 12) 

 

Eis a desconstrução advinda dos grandes pensadores e que nos coloca 

diante da ética da razão. 

A beleza de que o escritor nos fala é a descoberta individual e livre do 

prazer da existência e da boa vida, não é só contemplativa e, por isso, desafia a 

coragem de transpor imposições injustificadas, modelos de comportamento 

graciosamente ofertados, o compartilhamento do espaço privado e individual com o 

da família, dos amigos e da sociedade em que vivemos. A beleza, pelo olhar do 

escritor, é uma plenitude nem sempre alcançada, porque muitos se perdem em meio 

a todos esses ruídos sobre o seu ser, e, muitas vezes, perdem-se até mesmo sem 

se darem conta disso. 

Todorov (2011) escreve a partir de uma reflexão sobre o conceito de 

absoluto, no sentido de ser este o lugar onde toda a força da crença na existência da 

beleza é depositada ou apostada. Todos nós já experimentamos momentos de 
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indescritível beleza, principalmente no convívio com as artes, em sua criação ou 

fruição, e esses momentos fugazes nos impulsionam a buscar mais e mais a 

sensação de plenitude que proporcionam. Trata-se da beleza em sentido amplo, a 

beleza da existência harmoniosa. 

 A Literatura traz uma visão não racional do ser humano e, portanto, ela 

não pode falar racionalmente dos acontecimentos que nos cercam e nos envolvem.  

Clarice transforma em prosa poética as reflexões e inquietações da 

mulher sem identidade, sem rosto e individualidade, cujo potencial é reduzido a 

papéis sociais. Misturada e confundida com os afazeres que lhe são atribuídos, a 

mulher passa a se anestesiar da dor de perder um pedaço de si. Em Clarice 

acreditamos poder descobrir, além da palavra plurissignificativa, o feminino 

plurissignificativo. A autora confere um discurso a estas inquietações e transcende o 

modelo social e eminentemente masculino da feminilidade, além do convencional 

fútil, frágil, amável, mas não amante. Entendemos, neste ato, a concretização do 

que Bosi chamou de “nomear a coisa”.  

 

 

2.3 Breve História da formação da família 

 

Retomamos algumas reflexões sobre as transformações do conceito de 

família e sua influência no feminino. 

Para nos apoiarmos nesta base histórica, consultamos a obra de 

Frederich Engels (2012), A origem da família, da propriedade ao Estado, uma vez 

que iniciamos a exposição de nosso ponto de vista a partir da inversão radical do 

papel da mulher na organização social, a partir dos tempos em que propriedade e 

poder se tornaram intrinsecamente ligados e passaram a ser importante símbolo de 

status e poder para o homem. 

Desde as formações primitivas de grupos em que se permitia tanto a 

poligamia como a poliandria (casamento de uma mulher com vários homens), houve, 

ainda, a formação da família consanguínea, em que não havia a restrição do incesto: 

os casamentos por grupos, nos quais todos os homens e mulheres de um grupo 

eram naturalmente maridos e esposas, respectivamente, dos homens e mulheres de 

outro grupo, e ainda sistemas de gerações e de classes até se chegar às famílias 

pré-monogâmicas. O ciúme e o incesto são restrições de costume e desconfortos 
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humanos que se desenvolveram bem mais tarde. A moral e a religião também 

passaram a intervir na organização familiar, com a formação da gens – grupo de 

pessoas que compartilhavam o mesmo nome de família. 

A evolução da família pode ser observada pela redução do círculo 

conjugal, ou círculo de pessoas que coabitam, excluindo-se parentes mais próximos 

e em seguida até os mais distanciados.  

As gens ou os clãs por muito tempo foram mantidos pela linha materna e 

nestes a mulher exercia poder e autoridade. Ao contrário do que alguns 

historiadores observam, o trabalho excessivo relatado por missionários, que teria 

dado margem à interpretação de exploração das mulheres, na verdade, era apenas 

a prova da divisão de trabalho entre homens e mulheres, o que conferia às mulheres 

respeito e direito de comando. 

 

“A senhora civilizada, cercada de falsas homenagens e alheia a todo 
trabalho efetivo, tem uma posição social infinitamente inferior à mulher 
bárbara que trabalha duramente e, no seio de seu povo, colhe o respeito 
devido como uma verdadeira dama, sendo-o também de fato por sua 
própria posição.” (HENGELS, 2012, p. 53) 

 

Mas o ponto que nos interessa destacar é que com a domesticação de 

animais, o plantio e a criação de gado, e com o subjugo de outros humanos como 

escravos, desenvolvia-se uma fonte de riqueza e, com esta, a noção de propriedade 

privada em oposição ao poder feminino, que destinava o fruto do trabalho da gens 

para a sua linha de descendência.  

Daí engendrar-se a mudança da ordem tradicional da herança. Essa, no 

dizer de Hengels, uma das revoluções mais profundas que a humanidade conheceu 

– os membros da gens que nela permanecessem passavam a ser apenas os 

membros masculinos, excluídos os descendentes de membros femininos, que 

passavam para a gens do pai. O direito hereditário passava a ser paterno (2012: 53). 

 

“A derrocada do direito materno foi a derrota do sexo feminino na história 
universal. O homem tomou posse também da direção da casa, ao passo 
que a mulher foi degradada, convertida em servidora, em escrava do prazer 
do homem e em mero instrumento de reprodução.” (2012: p.60) 

 

Eis a origem da monogamia, com a supremacia do homem em 

consequência de seu poder econômico e social. 
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Embora com o desenvolvimento da civilização, sua cultura e moral 

venham sofrendo mudanças, o fato é que a família monogâmica inicialmente 

baseava-se na intenção da paternidade indiscutível dos filhos que tomariam posse 

dos bens paternos. Ao homem foi permitida a infidelidade conjugal, portanto, e só a 

ele era concedido o direito de romper os laços conjugais, repudiando a mulher. Em 

muitas culturas, a fidelidade da mulher era garantida pelo direito de vida e de morte 

sobre ela. 

Se as regras vinham sendo ditadas pelo poder econômico, travestido de 

consuetudinário, a História só nos mostra que a transformação que se deu foi em 

grande parte por conveniência do Estado e seu intervencionismo na vida social, ao 

criar leis que alardeiam a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres 

na formação da família – alardeiam, mas não garantem. 

A partir do momento em que a mulher passa a ser considerada como 

força de trabalho, em princípio do trabalho proletariado, mesmo que as sensíveis 

diferenças sejam claras, tanto o casamento como o contrato de trabalho são 

contratos assumidos por livre expressão da vontade de ambos os lados. 

Embora a opressão econômica da mulher seja uma herança histórica que 

se arrasta pelos tempos, nos tempos atuais, podemos sentir relevantes mudanças 

nas bases econômicas da monogamia, concentradora de riquezas nas mãos do 

homem e, com isto, mudanças no comportamento da mulher. 

Entretanto, essa herança consuetudinária, do poder do chefe de família e 

do significado deste, tão arraigado nos costumes, na moral e na formação da 

sociedade, atormenta homens e mulheres em seus novos papéis. 

O amor, a afinidade, o respeito, a admiração e o prazer entre homem e 

mulher, como maior motivo de sua união, são conceitos ainda pouco vivenciados 

efetivamente, assim como o equilíbrio entre feminino e masculino, e o direito à livre 

decisão pessoal. 

Buscamos aqui apenas ressaltar alguns fatores que suscitam o conflito e 

o questionamento para se atingir a felicidade no âmbito dos laços de família – no 

ponto em que unem por amor ou prendem por temor. 
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2.4 Um teto todo seu 

 

Virgínia Woolf (1990), em seu ensaio Um teto todo seu, propõe-se a falar 

sobre a mulher e a ficção e, diante da dimensão do tema em sua percepção, acaba 

ocupando-se dos impedimentos e dificuldades enfrentados pela mulher para ter 

lugar no particular mundo intelectual dos homens, para produzir a partir de sua visão 

e divulgar suas ideias. O ensaio toca em temas muito próximos dos que abordamos 

aqui, pois expõe a inabilidade da mulher no que respeita aos negócios, a ganhar 

dinheiro e ser financeiramente bem sucedida. Na verdade, Woolf, com a criação da 

personagem Mary Benton, põe-se a escrever a respeito das “mulheres e a pobreza” 

(WOOLF, 1990, p. 37). 

Ao se debruçar sobre o tema primeiro, a mulher e a ficção, percebe o 

quanto os homens já haviam escrito a respeito das mulheres, porém “à rubra luz da 

emoção e não à branca luz da verdade” (WOOLF, 1990, p. 42). 

Em uma das instâncias de seu percurso, Mary Benton se depara com a 

sensação de estar lendo escritores enraivecidos e se pergunta qual seria o motivo 

da raiva contra as mulheres. Constata, assim, o domínio do patriarcado na Inglaterra 

e sente a raiva subjacente às opiniões masculinas a respeito da mulher. Ao 

aprofundar-se no motivo daquele sentimento, que, estranhamente, domina um ser 

que já tinha poderio bastante, a escritora analisa a necessidade psicológica 

masculina de diminuir a mulher para garantia de sua superioridade, a fim de que 

homem tivesse sempre como engrandecer-se, num jogo de manutenção do status 

(WOOLF, 1990, p. 47). 

Trata-se de expor a falta de oportunidade para a mulher dar asas à sua 

criatividade e poder mostrar seu talento. A personagem criada por Woolf e que fala 

em primeira pessoa, a partir de sua pesquisa e de suas conclusões, na verdade nos 

faz imaginar as consequências da expressão dos talentos de uma mulher. Aquelas 

que assim ousavam, enfrentavam acusações de possessão demoníaca, feitiçaria ou 

outras acusações de grandes desacatos e desvios dos costumes e das leis. 

(WOOLF, 1990, p. 61-62) 

Em consequência, entendemos a necessidade do anonimato da mulher 

em muitas questões da vida, principalmente em atos de criação e inovação. 

Enquanto ao homem era permitido expressar seus pensamentos, descarregando, 
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assim, toda e qualquer angústia existencial, deixando seus pensamentos virem à 

tona, à mulher restava apenas o anonimato. 

Um teto todo seu nos fala da ficção escrita por mulheres, nos séculos 

XVIII a XX, e os percalços e críticas a essa produção quando publicada sob os 

nomes verdadeiros de suas autoras. Grandes escritoras e inestimáveis talentos 

ficaram à sombra do anonimato, deixando como herança a deficiência da 

sensibilidade, do poder de sugestão e da oportunidade de equilíbrio. 

 Woolf (1990) não fala de uma escrita apenas feminina ou apenas 

masculina, mas da fertilidade que se pode fazer presente com o entendimento entre 

o lado feminino e o masculino na mente. 

Quanto à mulher, concluiu que é necessária sua independência financeira 

e “um teto todo seu” para ousar se soltar, e imagina que as mulheres do futuro 

poderão se inspirar em suas precursoras, estimulando o esforço de cada um de nós 

para esta transformação. 

A presente leitura de Clarice pretende, mesmo que muito modestamente, 

projetar alguma capacidade de acender em cada leitor a centelha a que se refere 

Vírgínia Woolf (1990). 

 

 

2.5 Revelação do feminino na escritura de Clarice 

 

O feminino que se revela nessa escritura é atributo humano, que não se 

concebe, entretanto, como atributo exclusivo da mulher, embora encontre nesta a 

sua mais perfeita referência, por se refletir maravilhosamente na maternidade, 

realizada ou potencial, e que em torno dela se mostra em um de seus modelos de 

estrutura criativa – a família. E a família que aqui, também, se quer abordar é aquela 

célula de abrigo e aprendizado amoroso do ser e não apenas célula de organização 

social, resquício de um ranço histórico de garantia do pátrio poder sobre a 

legitimidade dos herdeiros e sobre os bens materiais.  

Os homens nascem com o princípio feminino também abrigado em si e a 

mulher com o princípio masculino, sendo o feminino o princípio do ser e o masculino 

o do fazer. Na verdade, ao que parece, o feminino é o mais inacessível para os dois 

sexos (FREUD, apud Kristeva, 2001, p. 93). 
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Julia Kristeva e Catherine Clèment (2001) compõem, a partir da troca de 

correspondências, a obra intitulada O feminino e o sagrado, na qual abordam a 

relação mais atual da mulher com o sagrado, vista a partir de perspectivas 

antropológica, psicanalítica e filosófica, sem se tratar necessariamente de uma 

abordagem religiosa, mas da relação do feminino com o sagrado e como ela se dá 

interna e externamente.  

Clemènt escreve a partir de sua experiência em um país da África, e 

Kristeva a partir dos ambientes europeus. Ambas viajam muito e trazem para o livro 

suas experiências e pesquisas, com observações voltadas para o tema dos conflitos 

da mulher com o sagrado, no sentido de sacrifício para o auto-conhecimento ou para 

a aceitação do mundo externo. 

Na verdade o debate epistolar que forma o livro estimula a reflexão a 

respeito da condição do feminino reprimido em cada mulher, que explode em algo 

que se pode chamar extrema fé, arrebatamento, transe, sacrifício ou histeria.  

Ao falar das diferenças de crença, ritos, costumes e moralidade, coloca-

se a sacralidade como uma zona neutra e transicional entre o que é aceito e o que 

colide com as expectativas da sociedade em relação à mulher. 

As autoras trazem, para um dos vários debates, o fato de que o sagrado 

representa uma válvula de escape para a feminilidade reprimida. O sagrado 

desvinculado de uma religiosidade em particular, visto como um sacrifício que seria 

a justificativa da renúncia aos sentidos. 

Percebemos que a História pulsa nessas mulheres, observadas e 

comentadas pelas autoras, como se o feminino reivindicasse sua força e respeito de 

volta.  

Ambas concordam sobre a importância da evolução dessas relações com 

o sagrado, entretanto, para uma compreensão e equilíbrio dos sentidos. É essencial 

que, além do papel de dar vida, se possa delegar à mulher o papel de dar sentido a 

esta vida, sem a obrigação de se sacrificar diante do proibido injustificado 

(KRISTEVA e CLÈMENT, 2001, p. 21-22).  

O debate entre as cartas datadas de 01 Dez 1996 (Kristeva) e de 07 Jan 

1997 (Clèment) nos faz concluir que a primeira escritora trabalha com a questão do 

sacrifício psicológico e a segunda com o sacrifício físico. 
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 Afirmam que o elo da mãe com seu filho substitui, nas suas atenções, 

qualquer outro objeto de amor erótico, seja ele o pai da criança ou um objetivo 

material, como uma profissão ou expectativa de gratificação. O fazer é adiado pelo 

amor ao outro e pela emergência das implicações do ser. Assim, o feminino no 

homem só pode ser olhado a partir da referência da mulher. Este estado 

naturalmente surgido com a maternidade pode ser também experimentado pelo 

homem, desde que ele se envolva no percurso da maternidade. Deste modo, se o 

feminino se volta para a energia do ser e o masculino para a energia do fazer, o 

homem, ao vivenciar o percurso da maternidade, com seus sacrifícios e seus 

benefícios, pode acrescentar o ato de ser ao seu ato de fazer. A ação do homem e o 

impulso para o fazer passa a ter um sentido existencial e original, o sentido feminino 

da existência.  

Entretanto, Kristeva não para por aí e nos faz seguir além deste momento 

etéreo. A realização do melhor de seu filho não deixa de ser um espelhamento, para 

a mãe, de si mesma, uma sua projeção, fazendo-a assim entrar na ação e na 

adequação pela qual ela mesma passou e que a autora chama de entrar na ordem 

fálica. Ficar aquém ou alcançar o poder fálico, entretanto, é uma escolha que implica 

extremos, que vão da baixa autoestima perante a ordem imperante à competição 

exacerbada. 

Catherine Clément propõe a existência de uma fase transicional que 

passa por um espaço sagrado, livre de norma sexuada. O confronto entre as coisas 

geradas por cada um desses princípios puros está presente no sagrado, em que 

este encontra a liberdade transicional e amoral, em que todas as coisas são divinas 

e se equivalem, o que nos faz retomar a noção de hiéros-gamos mencionada 

anteriormente. 

Existe uma dimensão do pensamento feminino que está além de meras 

atitudes da mulher em sua interação com o outro. Para além da feminilidade, 

composta por traços sociais da mulher, o feminino permeia um modo de 

compreensão e de concepção da vida. É força motriz alimentada pela natureza da 

fertilização, gestação, nascimento, criação, formação, transformação, partilha, 

entrega e morte cíclicos. Os sentidos encontrados quando desvelamos esta 

dimensão do pensamento humano nos auxiliam na compreensão da vida pulsante e 

renovada em todas as coisas. Vida que se manifesta de diferentes formas. E como 
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uma dimensão do pensamento e um conceito não fechado, o feminino depende da 

linguagem e da atuação cognitiva sensível, que aqui encontramos na palavra poética 

e analisamos no discurso clariceano. Esse discurso, como mencionamos, empenha-

se em renomear as coisas, sondando a liberdade de novas escolhas – num logro 

magnífico. 

Sem considerá-lo um atributo exclusivo da mulher, tampouco referimos o 

feminino como força paralela ou oposta a atributos masculinos. Neste ponto, 

conforme nos propusemos inicialmente, o que pretendemos é espreitar o instante 

revelador do feminino na escrita de Clarice, seja pela expressão pura desse feminino 

criador e transformador, seja pela denúncia de seu cerceamento. 

Sobre o viés pelo qual falamos do feminino, já que a análise de Clarice 

muitas vezes clama por propostas interdisciplinares, desperta nosso interesse o 

conteúdo e a fala do filósofo Luc Terry, em uma entrevista gravada para o programa 

Café Filosófico, veiculada pela TV Cultura em 27 Out 2013, também disponível em: 

http://vimeo.com/70489824. Mencionamos a exposição do tema como reforço, ao 

afirmarmos que a angústia ou conflito presente no fluxo de consciência das 

personagens clariceanas são vistos a partir da abordagem filosófico-existencial e 

não psicanalítica. 

Luc Terry nos fala da cultura do medo e da culpa que se instalou nos 

novos tempos, que nos engessa e nos impede de nos movermos por amor, e essa 

culpa nada tem a ver com a angústia patológica ou a angústia crescente a partir de 

tendências depressivas, fruto de eventual deficiência na compreensão pessoal e 

individual. Sobre a primeira, metafísica, ele diz poder o indivíduo buscar soluções na 

filosofia, e sobre a segunda hipótese, na psicanálise, sem que uma exclua a outra. 

Entendemos pertinente a menção ao pensamento e esclarecimento 

objetivo e simples do filósofo, uma vez que muito se debate sobre os erros e acertos 

pelos quais se batem os estudos a respeito da obra de Clarice. Uns completamente 

contrários às teorias sobre o intimismo de sua escrita, outros resistentes a análises 

puramente filosófico-existenciais. 

Pretendemos buscar inicialmente mais uma luz sobre a temática do 

feminino na escrita da autora e o fizemos voltando-nos para a noção das 

transformações na percepção do feminino e na influência da ação do Estado, da 

sociedade, religião e costumes sobre os laços familiares, já que nosso objeto insere-

http://vimeo.com/70489824


59 
 

 
 

se no título Laços de família e muito aborda sobre o papel da mulher nessa 

instituição, que, para nós, apenas foi trabalhada como um espaço – porta adentro ou 

porta afora. 

 

 

2.6 Hélène Cixous – Viver a laranja 

 

“Como me chamar mulher? Mulher é o nome próprio de todas as mulheres 
que pagaram para que as laranjas de todos os países pudessem ser 
desveladas. (CIXOUS, 1999, pg. 37)” 

 

Em seu ensaio poético sobre Clarice, A Hora de Clarice Lispector, 

Hélène Cixous (1999) escreve suas reflexões de leitora, de crítica e de mulher, 

sobre a experiência de fazer o percurso da escrita de Clarice na descoberta de si 

mesma, no mergulho corajoso em busca de autoconhecimento e na descoberta da 

liberdade de ser e de se reinventar. Na primeira parte de seu texto, toma da palavra 

“laranja”, como ela mesma comenta, como tradução da maçã, em alusão ao 

romance A Maçã no escuro de Clarice Lispector.  

 

“Na tradução da maçã (para laranja), eu tento me denunciar. Um jeito de 
agarrar a minha parte. Da fruta. Da fruição. De me arriscar a dizer o que 
ainda não estou em condições de afirmar por mim mesma.” (1999: p. 39) 

 

Toma a laranja, por exemplo, para significar várias instâncias da 

compreensão de Clarice, desde o instante revelador, à capacidade de meditar no 

retorno, de falar do feminino sem as amarras do convencionalismo, à parte da 

sexualidade cerceada e, ao contrário disso, como elemento de união, numa 

aprendizagem da vida. Cixous faz várias alusões à coragem de Clarice de “desnudar 

a vista, até o olho nu”, de “tirar dos olhos os olhares que envolvem, dirigir os olhares 

que pedem, como lágrimas, des-fitando até chegar ao olhar sem projeto, 

contemplação”. (1999: p. 27). 

No lançamento da tradução deste ensaio no Brasil, em resenha, Marilene 

Felinto (disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs05099912.htm ) 

referiu-se ao ensaio como um surto-lésbico literário, em uma análise preconceituosa 

e equivocada, em nossa opinião, sobre o tema. 



60 
 

 
 

Ao realizar esse estudo, tendo inserido algumas considerações a respeito 

do feminino como atributo humano e sua transformação histórica, religiosa e político-

social, pareceu-nos, de fato, precipitada e preconceituosa a resenha. Cixous fala do 

feminino e da feminilidade como conceitos que não devem ser considerados 

isoladamente. Devem ser contemplados, renomeados talvez, como trouxemos em 

nossas reflexões a respeito do sistema binário e de desconstrução de Derrida, com 

quem Cixous, inclusive, publicou um livro, Voiles (Véus ou Velados). A obra, 

infelizmente, ainda não tem tradução para o português. Trata das redescobertas 

possíveis do desconstrutivismo e, assim, entre o autobiográfico e o teórico, trata do 

fazer literário.  

Sobre a ideia de “véu”, Cixous afirma no ensaio ora comentado: “Clarice 

nos tira o véu: abre para nós janelas” (1999: p. 97) 

Hélène Cixous e Julia Kristeva (2001), autoras consultadas para este 

estudo, contribuem de modo relevante para o estudo do feminino de forma mais 

aberta, sem restrições estruturalistas, daí trazermos algumas de suas ideias para 

nosso tema. 

A ensaísta escreve com e sobre o pulsar do corpo, explorando, assim, a 

sensualidade na descoberta da liberdade de estar à flor da pele, de ser sensual e 

falando da escrita de Clarice como um despertar “cheio de frescores, de calores” 

que “pressupõe as mulheres, nos pressupõe vivas, primitivas, completas, antes de 

qualquer tradução” (1999: p. 45). 

No conto Devaneio e embriaguez duma rapariga, Clarice explora esta 

sensação de visitar o próprio corpo e sua sensualidade, sensação que sua 

personagem experimenta ao se embriagar em um jantar. A embriaguez aguça-lhe os 

sentidos e ela passa a ter uma singular percepção de elementos comuns, que 

passam a funcionar como gatilhos sensuais, que intensificam sua experiência dos 

momentos, porque se volta para si mesma. A personagem compara a desenvoltura 

e as palavras que uma pessoa diz quando embriagada a um estado “prenhe”. A 

intensidade, para a personagem do conto, acontece desde o pouso de uma mosca 

em sua pele nua, em seu decote redondo, passando pelas sensações de estar 

madura e redonda como uma vaca, de ter a carne doce como a de uma lagosta, até 

a tristeza da volta ao seu quarto e a explosão em súbito amor, ao olhar o céu, que a 

faz rir e ver-se, como a lua, alta, a deslizar pelo céu como uma “cadela”. É uma 
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revelação de sensualidade, de sensibilidade, criatividade e ousadia pulsantes. Um 

espaço que a personagem começa a abrir ainda sozinha no seu quarto, isolando-se 

aos poucos em seus pensamentos e em seu corpo, a aproveitar a ausência do 

marido e dos filhos em casa.  

Parece-nos que a embriaguez neste conto é o escape para a expressão 

da feminilidade velada, que só transborda com o salvo-conduto do casamento. A 

personagem embriaga-se no jantar “mas com o marido ao lado a garanti-la”, pois a 

rapariga achava que a embriaguez juntava tudo esquisitamente e “não passava 

duma sem-vergonhice só, duma só marotagem” (LISPECTOR, 1983, p. 11). 

 

“’E quando no restaurante...’. lembrou-se de repente. Quando estivera no 
restaurante o protetor do marido encostara ao seu pé embaixo da mesa, e 
por cima da mesa a cara dele. Porque calhara ou de propósito” O mafarrico. 
Uma pessoa, falar verdade, que era lá bem interessante. Alçou os ombros.” 
(LISPECTOR, 1983, p. 16-17) 

 

Importante ressaltar, entretanto, que ao percorrer o viés de escritoras 

engajadas na teoria pós-estruturalista feminista, não se pretende caracterizar a 

escrita de Clarice como feminista. A análise dos recursos da linguagem poética e do 

tema filosófico-existencial visitado por essas escritoras complementa nosso objetivo 

de abordar o feminino, velado cultural, histórica e socialmente, mas desvelado 

enquanto questionamento para uma existência plena da mulher. 

 

“ Só as mulheres que foram até o Mínimo, ao lugar suficientemente pobre e 
imensamente despojado para que a  grandeza da coisa possa tomar seu 
impulso sabem como a sobrevivência da laranja, maravilhosamente grande, 
é a condição da libertação de toda humanidade mantida calada, escondida, 
odiada, sob os povos e suas histórias.” (CIXOUS, 1999, p. 33) 

 

Cixous, de fato, aponta-nos como Clarice se despia de seus papéis e se 

aprofundava nos questionamentos que a levavam à origem das coisas com absoluta 

inocência, tornando possível falar das coisas de modo original. Sobre o feminino, 

entende ser Clarice uma janela que permite a entrada de luz e o desabrochar do 

olhar, uma janela que se abre para a reflexão, para novos sentidos. Clarice chega a 

ser, na opinião da escritora, a janela para a esperança de reaprendermos o olhar 

amoroso sobre todas as coisas, mesmo diante da dor e do medo. 
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“Uma Amiga, porém, lembra. Não nos esquecemos de que tínhamos 
esquecido. Por isso basta que uma mulher com olhos atléticos nos ensine 
como pensar na direção de uma coisa, uma rosa, uma mulher, sem matar 
outra coisa, uma outra mulher, uma outra rosa, sem esquecer. Basta que 
Clarice seja – Para que a História cesse de nos separar da vida. 
Ela nos lembra – ela invoca a vida que ainda não foi, que vai ser, ela a faz 
vir até nós.” (1999: ps. 95 e 97) 

 

Como mencionamos anteriormente, de fato, os textos de Clarice abrem 

janelas para que a mulher reviva sua dimensão e possa reinseri-la em sua vida. 

Veremos que a personagem Ana, no conto Amor, após re-experimentar o mundo ao 

seu redor e repensar sua vida, sua família e seu casamento, fica em dúvida se tudo 

aquilo que acaba de descobrir “caberá em seus dias”. Maria Quitéria, no conto 

Devaneio e embriaguez duma rapariga desdenha e se distancia do que 

experimentara: a sua liberdade de ser sensual e, finalmente, Laura, que se ausenta 

do espaço que a vence, deixando-se dominar por um delírio mental que a paralisa, 

diante da impessoalidade, do medo e da culpa que estar em sua vida de casada lhe 

causa. Laura não é capaz de se apropriar do prazer de viver suas próprias escolhas. 

Entretanto, em todas as personagens, algo se transforma profundamente 

durante o fluxo de consciência que lhes arrebata e suspende suas rotinas. O 

feminino oprimido, oculto e rejeitado é revelado e re-experimentado. Explode em 

inquietação, mas já não é mais oculto ou esquecido. Pelas janelas por onde o olhar 

passa a ter direção e sentido, lá está ele, o feminino, atributo original, um direito 

redescoberto, um portal para a beleza da existência plena, um terreno esquecido, 

mas não desconhecido, sobre o qual se volta a pisar. 
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Capítulo 3.  UMA ANÁLISE DOS CONTOS – Amor, Devaneio e 

embriaguez duma rapariga e A Imitação da rosa, da coletânea Laços de Família2 

 

 

Até aqui, ocupamo-nos da linguagem de Clarice Lispector e buscamos 

destacar o modo singular de a autora se valer da palavra plurissignificativa. 

Também, mostramos como direcionamos nosso olhar para o sentido que se dá ao 

feminino reprimido, como novo significado das ações cotidianas, do qual nos 

aproximamos por meio de seu discurso, para, então, tomar nas mãos, com este 

olhar, seus contos Amor, Devaneio e embriaguez duma rapariga e A imitação da 

rosa, mais preparados, agora, para percorrer o caminho perspicaz e criativo do texto 

clariceano, e atentos ao discurso e à construção das personagens. 

As noções que procuramos desenvolver, em alguns pontos, auxiliam-nos, 

agora, a expor um sentido que se revela, subjacente ao cotidiano comum e 

instituído. Procuramos anteriormente expor algumas ideias sobre as transformações 

sofridas ao longo da História pelo feminino, bem como suas consequências no 

âmbito da família. Buscamos com isto, refletir sobre as diferenças e desequilíbrios 

na existência da mulher e, de modo mais específico, sobre seu papel na família. 

Propusemo-nos, deste modo, experimentar a revelação do feminino 

contido, renunciado, culpado, incompreendido e abandonado, até mesmo pelas 

mulheres, mas que, entretanto, permanece vivo na escritura clariceana como algo a 

ser exorcizado. O feminino é aqui tomado como significado desencontrado de seu 

significante, mas que pode ser novamente reatado, mediante logros e desvios 

clariceanos interessantíssimos, intrigantes e instigantes, perpetrados pela releitura 

lúcida que Clarice faz da mulher, de sua função, de sua sensibilidade aguda, com o 

objetivo de desvelar o ser feminino a partir de novos limiares interpretativos. 

Assim, propomos a análise dos contos, por um percurso que nos leve 

para além da mera expectativa de linearidade, para além da história e dos fatos 

                                                             
2 A partir deste ponto e para este capítulo, todas as citações de trechos dos contos serão feitas no formato (LF: p. ..),  

referindo-se ao título Laços de família, edição de 1983, conforme referência bibliográfica ao final desta dissertação, e às 
páginas onde podem ser localizados os  trechos citados. 
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narrados, de um modo que possamos olhar as pessoas, não apenas sujeitos e 

agentes dos acontecimentos, mas resultado destes, com o potencial transformador 

subjacente ao discurso.  Assim estudamos a palavra inicialmente, destacando o 

movimento transgressor de seu significado arbitrário, quando o texto usa a palavra 

poética e modifica sua significação.  

Comparamos agora aquele processo possível de ser utilizado com as 

palavras, na extensão de seu significado, na descoberta de novos usos e mesmo 

quanto à linguagem, ao se utilizarem recursos como a metáfora, a analogia e a 

alegoria, aos textos que passamos a analisar. São contos que nos mostram uma 

paisagem cotidiana, que, entretanto, podem nos levar além dela, ao encontro das 

inusitadas sensações e reflexões da mulher, como significante do feminino. Este é o 

significado e o sentido cuja leitura mais lúcida pode nos levar. 

Deste modo, comparamos a agregação do feminino à mulher à agregação 

realizada pelo processo poético para a nova significação da palavra, assim como 

aos novos percursos da linguagem. 

Observaremos o movimento das personagens, nos três contos que 

seguiremos analisando, donas de casa, no espaço cotidiano de seus lares e 

casamentos e o modo como se enlaçam, desenlaçam e novamente se dão ao laço 

da família, no percurso que realizam do devaneio à revelação. 

Encontramos traços alegóricos similares nos três contos que elegemos, 

como a presença sempre de uma via de transporte, como bonde, trens elétricos e 

ônibus; a descrição de roupas, este último um reconhecido símbolo de 

representação da persona e seu status; espelhos e a presença de elementos 

místicos como a lua, o luar e seu chamado; além de elementos simbólicos ligados 

ao feminino místico e mitológico, como o ovo e o gato. Tudo se encadeando no 

devaneio das personagens, como numa jornada, que no retorno deixa um portal 

aberto para a revelação experimentada, uma janela. 

Os elementos utilizados nos textos analisados nos fazem identificar, entre 

palavra e discurso, uma coerência que assim explicitamos: 

 

 A palavra arbitrária / a personagem aparente convencional: 

A dona-de-casa, inserida em seu espaço doméstico, resignada ao seu 

papel, com seus talentos, sua sensibilidade, suas dádivas de vida, mas 
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também acalentando sentimentos oprimidos, por necessidade da 

segurança do lar e da proteção do casamento; 

 

 A palavra poética / a personagem em devaneio 

A revisão da mulher mergulhada em si mesma e em suas memórias, 

que revisita seus sonhos, suas renúncias e angústias. O prazer da 

liberdade, reencontrado em êxtase e plenitude, o que provoca o 

deslocamento da personagem para uma nova compreensão das coisas 

ao seu redor. 

 

 O deslocamento e o retorno / o sobressalto e a extensão da 

consciência 

O retorno à superfície com a transformação do cotidiano e do ser. A 

perda da inocência e o conflito entre a plenitude, o medo e a culpa 

após a revelação.  

 

 As janelas de fuga / universo revelado 

Encontramos em cada um dos três contos uma janela, por onde o olhar 

da personagem vagueia, já consciente de um atributo que antes lhe 

faltava. Uma janela por onde já sabe que pode se afastar de qualquer 

mordaça ou repressão, ainda que veladas. 

 

 

3.2  Amor  

 

Neste conto, o que se pode primeiro observar é a descrição de certa 

prostração física e emocional da personagem em seu espaço e papel de dona de 

casa. Ana se encontra “um pouco cansada”, “procurando conforto num suspiro de 

meia satisfação”. Durante seus afazeres, Ana, “se quisesse podia parar e enxugar a 

testa”, “como um lavrador”. Da juventude, Ana “havia aos poucos emergido para 

descobrir que também sem a felicidade se vivia”. “Quando nada mais precisava de 

sua força, inquietava-se” e, finalmente, nestas primeiras observações, “olhando os 



66 
 

 
 

móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida 

não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto – ela o abafava [...]” (LF, 

p. 19-21). 

Ao mesmo tempo em que esta mulher surge diante de nós num arremedo 

de resignação, também, com relação a ela, o texto nos aponta algumas 

compensações para cada pequeno desconforto, para cada pequena dor, que no 

conjunto do conto soam como irônicas e sufocantes: seus filhos eram bons, a 

cozinha era espaçosa, seu marido e filhos eram verdadeiros e ela concluía que 

“criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto”. (LF: p. 20-21).  

A isto se segue a afirmação de que “assim ela o quisera e escolhera”, 

repetida duas vezes ao final dos 4° e 5° parágrafos do conto. No final de parágrafos 

anteriores (2° e 3°), notamos que ora se afirma que “Ana dava a tudo, 

tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida”, ora se afirma que “a 

vida podia ser feita pela mão do homem”. 

Ao afirmar que abolira a felicidade de sua vida, identifica-se com “uma 

legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha”, (LF: p. 20), 

pessoas de que agora ela começa a ter consciência. 

“Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa 

de nele caber como se o tivesse inventado” (LF: p. 20). O destino de mulher não 

fora, então, inventado por esta mulher, ou não fora inventado pela mulher. O marido 

e os filhos eram verdadeiros enquanto seu destino não havia sido inventado por ela, 

enquanto ela mesma se tornara invisível e “sua juventude anterior parecia-lhe 

estranha como uma doença de vida” (LF, p. 20). A expressão “doença de vida” nos 

remete à expressão mais comum, “doença de morte”, que pode levar à morte. É 

realmente intenso o efeito que a expressão criada por Clarice nos causa, quando 

nos faz pensar que, naquele contexto do conto, a juventude de Ana havia sido uma 

doença que poderia levar à vida. 

O fato é que o lar e o casamento são apresentados como uma salvação e 

antídoto para a felicidade, vista como uma doença de vida, uma “exaltação 

perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável” (LF: p. 20). A 

liberdade, o gosto artístico, a exaltação e o gozo da juventude se mostram como 

fases a serem superadas para se chegar ao objetivo do que é estabelecido como 
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estrutura segura, o casamento, o marido, os filhos e os afazeres que precisam se 

renovar diariamente para que as horas não se esvaziem. 

O decorativo que Ana desenvolvera servia para suplantar a “íntima 

desordem”. O gosto pelo decorativo nos parece significar mais um artifício para 

suplantar do que para embelezar, já que o texto segue dizendo que Ana “parecia ter 

descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria 

uma aparência harmoniosa”.  Emprestar para aparentar torna aqui o gosto pelo 

decorativo, um disfarce, realmente, de uma íntima desordem. (LF: p. 20). 

Já falamos no primeiro capítulo a respeito das alegorias do bonde e da 

sacola de tricô, para nos dar a imagem do curso da vida e dos cuidados de Ana em 

carregar todos os que dependiam dela e demandavam seu tempo e sua dedicação, 

apesar da dor das suas horas perigosas, quando “nada mais precisava de sua 

força”. Aquelas horas perigosas representavam os momentos em que não tinha 

como suplantar a parte que adormecera dentro de si, quando podia explodir a 

constatação de que a rede que ela tecera era áspera, não mais íntima como quando 

a tricotara. Falamos anteriormente, também, sobre a alusão ao fio partido e o não 

saber o que fazer com as compras no colo.  

Entretanto, todas essas reflexões não parecem mostrar uma revolta, mas 

um questionamento e uma angústia. Afinal, Ana “dava a tudo, tranquilamente, sua 

mão pequena e forte, sua corrente de vida”, cuidava do lar e da família “à revelia 

deles” e “alimentava anonimamente a vida”. Eis, aqui, a verdadeira natureza do 

feminino doador (LF: p. 21). 

Mas chegado o instante do sobressalto, a visão do cego a faz olhar para 

tudo profundamente, “como se olha o que não nos vê”. 

Toda estrutura de sua vida, que Ana vinha repassando enquanto o 

“bonde” seguia, se arrastava ou vacilava nos trilhos, é olhada profundamente 

naquele instante e, tal como a alegoria do bonde se impõe, estaca. Sua vida fica em 

suspenso por um instante. O pesado saco de tricô, que também significa sua teia de 

amor zeloso pela família e pelo seu casamento e lar, despenca do seu colo e rui no 

chão. Os ovos, que representam a vida, a fertilidade, o princípio, a criação, o 

renascimento e a renovação em tantas crenças, são os elementos que o conto 

alegoricamente evoca, a se quebrar e escorrer entre os fios da rede.  
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Embora o bonde volte a se sacudir nos trilhos e o cego mascando goma 

tenha ficado para trás, “o mal estava feito”. (LF, p. 23). 

E de que mal se fala? O de ter percebido a sua própria cegueira e por 

outro lado a sua invisibilidade diante da cegueira do outro. Ana começa, então, um 

mergulho, e seu olhar se estende além das coisas em sua superfície. “Junto dela 

havia uma senhora de azul, com um rosto. Desviou o olhar” (LF, p. 24). Ela 

percebera, talvez, que também tinha um rosto. 

O sobressalto retira Ana da redoma que inconscientemente quisera e 

escolhera, a partir do instante em que a vida explode e a expulsa do seu dia, 

fazendo-a perceber que “há muito passara do seu ponto de descida”. (LF: p. 24). 

Neste trecho, retomamos a linha alegórica do bonde, do trilho e da 

descida. Da descida como mergulho também, como saída do dia para um encontro 

diferente com a vida, fora do que diariamente vivia em sua rotina, meio cansada, 

meio satisfeita, invisível, novamente suscetível a uma doença de vida, arrancada 

das raízes do lar e do casamento, no espaço em que se via à margem de tudo, 

diante da ruina de tudo o que plantara e tecera. 

A vida soava mais intensa para Ana, “o calor mais abafado, tudo tinha 

ganho uma força e vozes mais altas” e ela se vê fora da estrutura predeterminada e 

imposta. “Por um momento não conseguia orientar-se. Parecia ter saltado no meio 

da noite”, “seu coração batia de medo, ela procurava inutilmente reconhecer os 

arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar [...]” (LF: p. 24-25). 

O movimento vital e a noção de tempo, que Ana experimenta nos 

momentos que passa no Jardim Botânico, nos parecem reveladores do mistério da 

vida que explode, pulsa, cresce e abunda, para então morrer, sem findar entretanto, 

ciclicamente. A natureza que trabalha silenciosa e misteriosamente. “A crueza do 

mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que 

pensávamos”, “o mundo era tão rico que apodrecia” (LF: p. 26). Ana sentia a terra 

em todo seu mistério de doação, esplendor e morte. 

A visão de um poderoso gato, quando “um movimento leve e íntimo a 

sobressaltou” (LF: p. 25) nos faz analisar o viés místico de alguns objetos e coisas 

mencionados no texto clariceano, quando sua investigação é coerente com o 

contexto. Assim, esta passagem nos faz lembrar a simbologia egípcia do animal, 
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representando uma deidade ligada à maternidade, guardiã das casas e defensora 

dos filhos – a Deusa Bastet, uma das mais veneradas do Antigo Egito.  

Mas ao mesmo tempo em que Ana aspirava a terra com delícia, sentia 

nojo. Olhar o mundo com esta intensidade desperta seu espanto e simultaneamente 

sua responsabilidade pela rede que tecera.  

O trabalho secreto percebido por Ana, nos instantes que passa no jardim, 

revela-lhe o seu próprio papel na vida. O fato de ela fazer parte das raízes negras e 

suaves do mundo se desloca e adquire outro significado com as revelações que 

experimentava. E suas reflexões anteriores, no bonde, segundo as quais “certa hora 

da tarde as árvores que plantara riam dela”, “quando nada mais precisava de sua 

força” e “no entanto sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo engrossara um 

pouco [...]”, (LF: 20), adquirem outro sentido. 

A força de Ana já não nos parece dispensável a certa hora da tarde, Ela 

agora percebe algo naquele jardim. “Nas árvores as frutas eram pretas, doces como 

mel. Havia no chão caroços secos cheios de circunvoluções, como pequenos 

cérebros apodrecidos” (LF: p. 20). A presença da beleza e a força da vida se 

misturam ali diante dela e mesmo a morte é uma “decomposição profunda, 

perfumada...” (LF: p. 26). A experiência, embora transite pela dura noção do Inferno 

amedrontador, em oposição ao Jardim do Éden, em nosso ver não compromete a 

percepção do que ali acontece. 

Ana mistura as sensações de fascinação e nojo. A visão do jardim, agora 

com a compreensão da ordem da natureza, causa-lhe encanto e medo. Neste 

despertar a lembrança dos seus filhos a resgata daquele devaneio e das revelações 

que tivera, que entre ansiedade e culpa a faz levantar-se do banco onde estava e 

sair aflita de volta para seu lar. Eis que “o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, 

seu”. “ela amava o mundo, amava o que fora criado – amava com nojo”. (LF: p. 27) 

Aquela mulher parece agora entender que a vida é tecida 

incessantemente, que tudo está a ruir com o tempo e que ela era também uma 

tecelã desses mistérios. 

Assim que Ana volta ao seu lar, abraça sofregamente o filho e pede que 

ele não a deixe esquecê-lo e se deixa “cair numa cadeira, com os dedos ainda 

presos na rede”(LF: p. 28). 



70 
 

 
 

Esses dedos presos nos mostram uma forma de culpa que prende a 

mulher à segurança do casamento, com sua raiz profunda de árvore que engrossa e 

tem seus frutos pendentes de suas mãos, mas que um dia se soltam, caem e são 

devolvidos à terra, num inevitável ciclo natural. Não se trata de uma culpa que lhe 

seja impingida pelo erro, por um crime ou uma maldade, mas aquela da inevitável 

causalidade, pois nossas existência são a causa e a motivação de outras tantas. 

Os questionamentos iniciais do conflito de Ana, ao relembrar suas 

renúncias e o abrigo que escolhera no casamento, dão lugar à responsabilidade pela 

vida – como um mal estar em amar, entre o conforto e o nojo, entre o cego e a visão 

do jardim repleto de vida e mistério. E “a vida do Jardim Botânico chamava-a como 

um lobisomem é chamado pelo luar”. (LF: p. 29). 

Esta janela para a consciência de sua natureza e dos mistérios que atuam 

naquele universo, que segue agindo secretamente, será encontrada nos demais 

contos escolhidos para esta análise. 

A força oculta que rege o intenso e ininterrupto movimento da vida e o 

incapturável fluxo de criação, liberdade de renovação e reformulação não é 

suficiente para esta Ana, e tantas outras Anas, que a essa força resistem em nome 

de um amor, mesmo que incômodo, mas irrenunciável, por medo, por culpa. Qual o 

tamanho de cada renúncia? Quem o saberá? O fato é que uma vez que lhes seja 

revelada esta origem e este fim, uma janela se abre para não mais se fechar: a 

consciência de que o atributo feminino existe e continua tramando, tecendo e nos 

envolvendo, anônimo e à nossa revelia. Ana se perguntava diante da janela se 

aquilo caberia nos seus dias. 

Assustada com o estouro do fogão, ela corre para dizer ao marido que 

não quer que nenhum mal lhe aconteça. Ela agora sabe do encanto que a natureza 

tece, sabe do que participa, mas tudo é grandioso e quase incompreensível. Mas 

está lá, e ela, agora, sabe. 
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3.2 Devaneio e embriaguez duma rapariga 

 

A personagem ao espelho 

Maria Quitéria é a dona de casa que mergulha em memórias e devaneios 

de sensualidade, sensoriedade e sedução. Seu devaneio se constrói sobre a 

percepção da sensibilidade do seu corpo, dos seus atrativos e de seu poder de 

sedução. Sua vaidade ferida diante de outra mulher e a expressão desses conflitos e 

questionamentos crescem e intensificam-se com a embriaguez a que se permite, 

certa noite, em um jantar com o marido e um negociante. Devaneio e embriaguez 

são graus de um mergulho, que começa em um dia aparentemente comum na vida 

cotidiana de uma mulher casada, com marido e filhos. 

Novamente, como no conto Amor, identificamos uma alegoria para o 

tempo que passa e para a vida que corre em seu curso sem fim, quando a 

personagem sente que “pelo quarto parecia-lhe estarem a se cruzar os elétricos, a 

estremecerem-lhe a imagem refletida” (LF: p. 7). 

Observamos esse ponto porque Maria Quitéria está em frente à 

penteadeira de três espelhos a “se pentear vagarosamente”. São três espelhos que 

“vibravam ora escuros, ora luminosos” e o “pente trabalhava meditativo” enquanto 

“nos espelhos os seios entrecortados de várias raparigas” (LF: p. 7). Estando a 

personagem a olhar-se, não pode nos passar despercebido o jogo dos adjetivos 

escuro e luminoso, numa sondagem do que estaria às claras e nas sombras.  

Já por este início, podemos perceber que há imagens de mais de uma 

rapariga, a estremecer diante do tempo que passa. Clarice usa o adjetivo meditativo 

para o pente e nos abre esse novo espaço para o instante de percepção da 

personagem, que se arrepia com o frescor da tarde. O dia está a tocar-lhe a pele. 

Aliás, a partir daqui o tempo no quarto se arrasta, já a mulher pernmanecerá ali, 

preguiçosamente, a refletir sozinha, afastada dos filhos, que estão com as tias, do 

marido que trabalha, entra, sai, dorme, se veste e é repudiado por ela, que, no 

momento, pensa vagamente no que ele teria almoçado ou jantado e em como 

estaria vestido para sair ao trabalho. A mulher toma o tempo todo para si. Passa o 

dia na cama, no quarto “suculento”, “tranquila e improvisada” (LF, p. 8). 
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O conto, ao focar as sensações da personagem, em seus devaneios 

sobre si mesma, sobre sua juventude, sobre seu corpo e as sensações ao redor, 

como os elétricos e a frescurazita da tarde no quarto, a causar arrepios, o sol preso 

pelas persianas, tremendo nas paredes, e o estremecimento do guarda-loiça na sala 

de visitas, nos fala de desejos guardados e revisitados. 

Apesar de estarmos diante de uma mulher a se abanar, a experimentar a 

fluidez e o tempo do próprio corpo, há nela uma recusa ao beijo do marido, o 

rotineiro, ou que ensaiou como “mais eficaz”. (LF: p. 9). Maria Quitéria, afinal, fecha-

se “dura como um leque” (LF: p. 7), imagina-se a amar outro homem, fantasiando 

sem culpa. Permite-se acordar atrasada e a zombar de si mesma diante de tantas 

tarefas domésticas. “ai que vagabunda que me saíste!” (LF: p. 10). 

 

Sobre sua condição de ser mulher casada: 

 

No sábado à noite, o casal prepara-se para jantar com um negociante 

próspero. Ela se ajeita em um “vestidito novo que se não era cheio d’enfeites era de 

bom pano superior, desses que lhe iam durar pela vida afora” (LF: p. 10).  Em 

seguida, porém, Maria Quitéria sente-se incomodada, inferiorizada e humilhada, 

diante de outra mulher no restaurante, “toda cheia dos chapéus e d’ornamentos, 

loira como um escudo falso, toda santarrona e fina – que rico chapéu que tinha -, vai 

ver que nem casada era, e a ostentar aquele ar de santa. E com seu rico chapéu 

bem-posto”. “Oh, como estava humilhada por ter vindo à tasca sem chapéu, a 

cabeça agora parecia-lhe nua” (1983: p. 14). 

A rotina e o convencional podem nos durar pela vida afora, enquanto não 

forem questionados. O fato é que aquela mulher, vestida toda de chapéus e 

d’ornamentos sobrepusera-se à afirmação do “pano superior” de seu vestido. Na 

verdade, as afirmações de superioridade, que Maria Quitéria experimenta, são 

reflexos de sua sensação de humilhação e nudez. 

A embriaguez que se segue a faz mergulhar na “maldadezita de quem 

tem um copo”. (LF: p. 12). Gargalha, fala livremente, sente sua sensibilidade mais 

aguçada ao olhar para o quadro “tão bem pintado” (LF: p. 13) do restaurante. “Sua 

sensibilidade incomodava sem ser dolorosa, como uma unha quebrada” (LF, p. 13). 

Maria Quitéria estava “embriagada mas com o marido do lado a garanti-la” e “se 
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quisesse podia permitir-se o luxo de se tornar ainda mais sensível, ainda podia ir 

mais adiante: porque era protegida por uma situação, protegida como toda a gente 

que atingiu uma posição na vida”. (LF, p. 13) 

Em seus pensamentos, ridiculariza o marido, desdenha de tudo, despreza 

todos, maldiz a rapariga bem vestida, justificando seu desejo perverso de inferiorizá-

la por inveja. 

Debate-se, na verdade, no conflito entre ser sensual e sedutora e ser 

casada e protegida. 

 

Sobre ser uma mulher: 

 

A descrição da sensação olfativa é um forte traço do despertar da 

sensualidade, e encontramos um trecho assim no conto, que, aliás, nos fala muito 

dos sentidos. 

“E quando estava embriagada, [...] – cheiro d’azeite dum lado, homem 

doutro, terrina dum lado, criado de mesa doutro – unia-se esquisitamente pela 

própria natureza, e tudo não passava duma sem-vergonhice só, duma marotagem.” 

(LF: p. 11) 

Ao sentir-se embriagada Maria Quitéria se espantava e se deslumbrava 

com sua própria capacidade de gargalhar e de conversar. “A alma diária perdida, e 

que bom perdê-la, e como lembrança dos outros dias apenas as mãos pequenas e 

tão maltratadas” (LF, p. 11). A gargalhada lhe saia misteriosamente da garganta e 

lhe vinha a vontade de “aprofundar a doçura em bem ruim”.  Espantava-se com sua 

sensibilidade diante das artes e retomava a ideias de que “nascera mesmo para 

outras coisas” e procurava ao redor pessoas que não fossem “secas”. (1983: p. 12) 

No conto Amor também temos o olhar voltado para as mãos de Ana, “sua 

mãe pequena e forte, sua corrente de vida”. (1983: p. 19) 

Maria Quitéria sentia-se ora “madura e redonda como uma grande vaca” 

(1983: p.11), ora sua “carne alva estava doce como a de uma lagosta” (1983: p.12). 

E “tal era sua embriaguez errando lenta pelas alturas”. (1983, p.12) 

A embriaguez faz do devaneio de Maria Quitéria uma agressividade, um 

falso desdém de quem se deslumbra, mas não ousa. 
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Ao voltar para casa, “senta à cama, conformada e cética”, começa a 

perceber seu percurso de volta, a prenunciar-lhe “cousas que só mais tarde iriam 

doer mesmo a valer: quando ela voltasse ao seu tamanho comum”. (1983, p. 15). 

Num sobressalto, “desiludida, resignada, empanturrada, casada, 

contente, a vaga náusea”, quando lhe falta um sentido, ela reage com uma 

sensação “maliciosa e incômoda”. Maliciosa, porque o latejar de seu corpo 

embriagado continua a aguçar-lhe as sensações, e incômoda, porque está no 

momento de retorno de seu devaneio; e nesse instante tudo se mistura e toma seus 

lugares possíveis. Relembra um roçar de pés sob a mesa, do negociante que os 

convidara para jantar e assume para si que o achara bem interessante e mafarrico, 

se é que o toque dos pés fora proposital. As sensações tácteis chegam a levá-la ao 

momento em que uma mosca lhe pousara na pele nua, no seu decote redondo, o 

que acha uma malícia. Sente o sangue sob a pele, olha ao redor, o marido, pensa 

nas crianças no outro quarto e em seu abafamento conclui – “Era a tristeza”. (LF, p. 

17). 

Depois do sobressalto retornava resignada, “que é que se há de fazer”. 

Mas novamente se abre a janela para a revelação do feminino reprimido, que 

também é sensualidade e sedução, mas que se confronta com a estrutura rígida das 

instituições e das normas. Sensações estas atadas como ramalhete de rosas, 

ceifadas, compradas e endereçadas. Mantidas por certo tempo em um vaso com 

água e que murcharão isoladas de sua natureza. 

 

Ai, palavras, palavras, objetos do quarto alinhados em ordem de 
palavras a formarem aquelas frases turvas e maçantes que quem 
souber ler lerá. Aborrecimento, aborrecimento, ai que chatura. Que 
maçada. Enfim, ai de mim, seja lá o que Deus bem quiser. Que é que 
se havia de fazer. Ai, é uma tal coisa que se me dá que nem bem sei 
dizer. Enfim, seja lá bem o que Deus quiser.” (LF: p.16) 

 

Ao terminar sua noite, ao repetir para si “Ai que tristeza. Que é que se há 

de fazer” (LF: p.17). Maria Quitéria olha pela janela. 

“A lua alta e amarela a deslizar pelo céu, a coitadita. A deslizar, a 
deslizar... Alta, alta. A lua. Então a grosseria explodiu-lhe em súbito 
amor; cadela, disse a rir.” (LF: p.18)  

 

Faz-se a analogia entre a lua e a personagem, que em sua embriaguez 

também deslizara, alta, a se rir agora de um comportamento entregue à luxúria, uma 



75 
 

 
 

cadela, era o que achava e onde encontrara prazer, embora dele desdenhasse no 

momento. 

Enquanto terminava sua entrega às sensações sensuais, planejava limpar 

a casa, limpando profundamente o que achava estar sujando a si mesma. Assim 

como Ana no conto Amor, superava sua íntima desordem com decoração. 

A aura mística da natureza e da lua ronda a revelação do feminino que 

transita pelas fases, agora a deslizar invariavelmente na escuridão da noite. A visão 

da lua para ela, ou da natureza, tal qual um luar a chamar o lobisomem, como 

acontece no Jardim Botânico com Ana no conto Amor, são fatos apreendidos, por 

Ana, porém com uma dúvida: será que tudo aquilo caberia em seu dia? 

E Maria Quitéria, explode em grosseria ao chamar a lua de coitadita e de 

cadela, as qualidades das quais se distancia e desdenha, mas desdenha tanto 

quanto desdenhou da loira dos chapéus e adornos no restaurante, em uma mistura 

de desdém e inveja.  

Ambas retornam ao seu teto compartilhado, ao espaço que não têm só 

para si, porém, conscientes da janela ou portal por onde passaram e retornaram. 

Elas encontram o feminino em meio a tudo. 

A revelação do feminino em Clarice parece nos oferecer uma noção da 

ambiguidade da mulher que consegue ampliar e multiplicar seus significados e que 

vive entre a renúncia, a insegurança e o amor incondicional, mesmo que incômodo. 

O discurso clariceano nos abre a janela, por onde o feminino sempre chama a 

mulher, a janela para a lua alta a deslizar, para o chamado da vida abundante e 

cíclica do Jardim Botânico, tal qual um luar a chamar o lobisomem para a total 

ausência da razão e para a fuga real da realidade sufocante que a amordaça e a 

impede de ser. 

 

 

3.3  A imitação da rosa 

 

Laura está de volta a casa após uma internação para tratamento de 

saúde. Insegura, deslocada e desconfortável, tenta a todo custo enquadrar-se na 

rotina da casa, e readaptar-se ao lar com eficiência, planejando suas tarefas e 

ensaiando como agradar ao marido, à amiga Carlota, obedecer aos conselhos 
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médicos e mesmo como ser prática com a empregada Maria. Busca abafar a mínima 

chance de beleza, de felicidade e de prazer. 

Laura é reservada, com auto-estima baixa, e prática, arrebatada por 

transtornos de arrumação metódica e escravizada pela necessidade de uma rígida 

disciplina interna, que ela mesma alimenta para não se perder, agarrando-se às 

tarefas como tábuas de salvação que lhe causem fadiga e sono. 

Neste conto, Clarice utiliza de modo mais arrebatador o discurso de uma 

mulher completamente alienada por suas tarefas, numa luta insana para se misturar 

às coisas e mantê-las todas numa ordem sem alma, impessoal. 

Laura pensa em como arrumar tudo de modo a estar pronta antes de o 

marido chegar, para então poder atendê-lo. Em seu retorno a casa, pensava como 

ela e o marido novamente “tomariam o ônibus, ela olhando como uma esposa pela 

janela, o braço no dele...”.  Vemos, neste terceiro conto, novamente a figura do 

veículo que leva a personagem, e também a janela, por onde se vê a vida passar, 

enquanto ela olha como uma esposa, bem comportada e submissa. 

Laura sentia-se culpada e imaginava que o bem estar de Armando, sua 

paz, era, “esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o que saía 

nos jornais”. Afinal, ela se resignava a sentir-se como “um gato que passou a noite 

fora e, como se nada tivesse acontecido, encontrasse sem uma palavra um pires de 

leite esperando”. (LF: p.37) 

Ironicamente o texto usa insistentemente a palavra “bem” entre aspas, 

para se referir ao estado de Laura de todos os dias. Assim, “ela estava de novo 

‘bem’” (LF: p.37), “as pessoas felizmente ajudavam a fazê-la sentir que agora estava 

‘bem’” (LF: p.38). 

Mas Laura ao olhar para o espelho, reconhece sua máscara de 

normalidade: era uma mulher de olhos marrons, cabelos marrons e que vestia um 

vestido marron para lhe dar um ar modesto de mulher. Ela se apagava e ensaiava o 

tempo todo o melhor modo de agradar a todos e se anular, inclusive diante da 

“bondade autoritária e prática de Carlota” (LF: p.37), a amiga que nunca a admirava. 

Sentia-se visita em sua própria casa, que “lembrava a tranquilidade de uma casa 

alheia” (LF: p.40). Ela, na verdade a queria impessoal, e acha que ficava perfeita por 

ser impessoal, assim como ela mesma, buscava a perfeição. Por isso, vestia-se de 

modo impessoal. Tudo que construía e arrumava em volta de si era impessoal e frio, 
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porque não ousava colocar um toque sequer de beleza e de sua intimidade na 

expressão de sua vida. Chamava à sua própria alma de um “ponto vazio e acordado 

e horrivelmente maravilhoso dentro de si” (1983: 41). 

Era diferente das pessoas da Terra e “retornara enfim da perfeição do 

planeta Marte”, para o lugar onde as pessoas “se cansavam e envelheciam”, e agora 

ela mesma “ficava exausta como uma recompensa” (LF: p.41). Adequava-se. 

Procurava ocupar-se 

Era agora um pacote humano. Seu marido “a recebera de um pai e de um 

padre, e que não sabia o que fazer com essa moça da Tijuca”. (LF: p.42) 

Ao invés de ser alerta, super-humana, cheia de vida e dona de uma alma, 

Laura precisava voltar a realizar suas tarefas maquinalmente, para se cansar e 

dormir à noite, “ela não vivia num ambiente que exigisse que ela fosse mais arguta e 

interessante”.(LF, p. 43) 

Deve preparar-se para jantar com o marido na casa dos amigos, Carlota e 

João, e permanece no devaneio de estar “bem”, de estar de volta, de ter com o que 

ocupar-se e, portanto, cansar-se. Pensa em como o marido é bom por aturá-la e o 

devaneio todo “enchia-a com o mesmo gosto que tinha de arrumar gavetas...” (LF: 

p.46). 

A personagem se anula e se culpa diante da menor possibilidade de se 

expressar, de pensar em algo diferente para sua vida. Apesar de notar uma 

contradição no conselho do médico, para que ela vivesse de modo mais livre e 

improvisado ao mesmo tempo que lhe receita um copo de leite entre as refeições 

para evitar a azia, ela segue a indicação, como quem se redime diante das demais 

pessoas. 

Laura deixa-se atingir, porém, pela perturbadora beleza do ramalhete de 

rosas no centro da mesa. E depois de “arrumar as gavetas”, em sua volta à vida 

doméstica, é arrebatada pelo conflito de se ver diante da beleza só dela, pois, afinal 

ela é que comprara as rosas. Mas, busca justificar a compra, “em parte porque o 

homem insistira tanto, em parte por ousadia”. Estranhava o prazer de vê-las tão 

lindas ali, para ela, perfeitas, tranquilamente imobilizadas para ela. “Mas sem saber 

por quê, está um pouco constrangida, um pouco perturbada. Oh! Nada demais, 

apenas acontecia que a beleza extrema incomodava”. (LF: p.48) 
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Encontra, então, uma forma de livrar-se daquele incômodo e planeja 

esquecer-se das rosas e de sua beleza. Planeja enviá-las à casa de Carlota, já 

imaginando que a amiga acharia uma gentileza ou se espantaria, para talvez provar 

que também tinha ideias. Entretanto, ela precisa tomar cuidado “com o olhar de 

espanto dos outros. Era preciso nunca mais dar motivo para espanto [...] nada mais 

de impulsos”. (LF: p.50) 

Por mais que se questione, porque não ficar com as rosas, lindas, suas, 

Laura tem o argumento mais forte de que as rosas não durariam muito. Desfaz-se ali 

da beleza, privando-se do prazer, debate-se entre a culpa e o arrependimento, entre 

doá-las e retê-las. Entrega-as finalmente à empregada para que as leve para a 

amiga Carlota. 

Laura fica sem as rosas, arranca de si mesma a extrema bondade da 

beleza que ousa trazer para perto de si, em sua sala impessoal, e acontece que as 

rosas lhe fazem muita falta. Assim, como a retirada do vaso deixa sobre a mesa uma 

área mais limpa, dentro dela fica um vazio mais claro, “ uma ausência que entrava 

nela como uma claridade”. 

Esse momento de revelação a faz perguntar-se onde estão “suas rosas”, 

onde está a beleza, porque deve haver cansaço, porque há poeira escondendo a 

claridade em volta do vaso. Na verdade parece que tudo fica claro, toda a poeira é 

percebida e tirada. Este momento suplanta toda sua resistência e Laura se entrega 

ao silêncio e ao vazio claro da ausência das rosas. 

Em seu devaneio inicial, Laura lembra-se da indicação da leitura da 

Imitação de Cristo, numa alusão ao texto de Tomás de Kempis, um clássico da 

literatura devocional cristã, e que a personagem conta ter lido, sem entendê-lo, 

entretanto, apenas comentando que segui-lo parecia uma insensatez e uma 

perdição.  

Seria a imitação da rosa a prática insensata e inalcançável que Laura 

afasta de si? A revelação do feminino como a beleza extrema, perfeita, suave, 

tranquila e perturbadora, que Laura renuncia por medo do que é finito? 

A claridade deixada no centro da mesa acaba por destacar que nos 

demais espaços em volta, que antes pareciam limpos, havia poeira. 

A janela novamente se abre, por onde a esposa olha, com o braço no do 

marido e assim podem seguir o caminho. Mas talvez o que se questione é porque 
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ela não precisa ser bailarina, não precisa participar das conversas, não precisa fazer 

seu lar pessoal; e ficar exausta é uma recompensa e sinal de que tem ocupações. 

Mas as rosas... as rosas preenchem o ponto vazio e acordado e 

horrivelmente maravilhoso dentro de si, a beleza precisa ser dela, sem culpa. 

Laura, diferentemente das outras duas personagens analisadas, não 

retorna. Permanece estática na sala, sentada, sem cumprir nada do que pretendera, 

“de novo alerta e tranquila como num trem. Que já partira”. (1983: p.59) 

A saúde mental frágil de Laura não permite que ela retorne ao lar, à rotina 

e ao seu papel de esposa. Já mãe não era, dona “da casa” também não, então, 

desabrochada, parte, agora em seu próprio trem, no laços da razão incompreendida 

de quem não consegue ficar. 

Podemos identificar o feminino neste conto, através da simbologia da 

beleza das rosas, por vários ângulos. Os devaneios da personagem expõem o medo 

de a mulher tomar decisões por puro prazer; a culpa que carrega se não dividir o 

gozo desse prazer e o estranhamento diante da possibilidade de personalização do 

espaço em que vive. O texto nos faz pensar que a escolha do prazer pode ser 

supérflua, no sentido estritamente prático da vida, pode ser um prazer fugaz, pode 

ser individual e particular e não precisa ser justificado a cada decisão. Laura debate-

se o tempo todo por um planejamento perfeito, por ordem e rotina em sua vida, 

busca doentiamente justificativas para suas pequenas vontades e se arrasta por 

redenção. Um copo de leite passa a significar respeito e compensação ao marido 

por aturá-la. Apesar de ter momentos de lucidez diante do quadro real de seus 

problemas, resiste em enxergar, por medo, por insegurança ou por incapacidade de 

tomar sua vida nas mãos e fazer do espaço em que vive algo pessoal e prazeroso. 

A questão é que modelo “imitar” e o texto clariceano evoca este 

questionamento: imitar a beleza da vida finita, desde seu desabrochar, ou imitar o 

sacrifício interminável, vivendo uma vida de culpa e renúncia? Laura imagina que 

uma pessoa perfeita de Marte, se descesse à Terra se espantaria, com pena, ao 

constatar que as pessoas aqui se cansam e envelhecem. É assim que a 

personagem buscava viver, cansando-se e enchendo-se de tarefas para chegar ao 

final do dia exausta, adequando-se à vida “correta”. 
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Mas a vida comum, a vida na terra e, portanto, a vida que não é perfeita 

nem divina, deve nos permitir usufruir do prazer e da beleza sem culpa. A imitação 

de um sacrifício divino, sobre-humano, é que seria uma perdição, para os humanos.  

O sobressalto ocorre quando Laura retira as lindas rosas e decide privar-

se daquela beleza das flores enquanto estavam vivas. A falta que as rosas fazem na 

mesa da sala impessoal em que se encontra é a mesma falta que a beleza e a 

liberdade de escolha e de individualidade fazem na vida da mulher. 

A simbologia da marca que fica na mesa após a retirada do vaso, nos 

mostra um lugar claro e um vazio que faz muitas mulheres ausentes de suas 

próprias vidas. 

Para Laura, a ausência é uma claridade (LF, p. 55), um espaço 

verdadeiro, sem fingimentos do marido e dos amigos de que ela está “bem”, sem 

tapinhas do médico em suas costas, sem culpa e sem medos. Uma reflexão que 

Clarice lindamente nos oferece a partir de um vaso de rosas e que nos toca diante 

do desfecho, em que o feminino se ausenta, infelizmente vencido. 

 

Buscamos destacar nas análises dos contos escolhidos um percurso 

poético, filosófico e místico. Deste modo, por ser um percurso, propomos demarcá-lo 

num ponto de saída cotidiano, com um choque na passagem e na transição do 

mergulho da personagem em si mesma, no seu devaneio e, finalmente ou, melhor 

dizendo, transitoriamente, com um ponto de chegada e um retorno transformador. 

Deste modo, pretendemos uma visão da mulher retirada de sua redoma doméstica, 

domesticada, casada, conformada, presa a uma rede áspera tecida por ela mesma, 

mas que pode adquirir novo sentido. No retorno, a redoma pode se tornar um 

espaço de amor, respeito, realização e dedicação, com janelas abertas para o céu e 

para o luar, a rede pode deixar de ser áspera e as rosas podem permanecer sobre a 

mesa e na vida de toda mulher.  
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CONCLUSÃO: 

 

O objetivo central deste trabalho foi revelar um dos temas mais presentes 

na escritura de Clarice: o feminino. Observamos como o percurso da linguagem, do 

discurso, da narrativa e da construção de personagens clariceanos se afinam com o 

modo como a autora se encanta e se aprofunda na questão da existência e dos 

conflitos vividos pela mulher.  

Para esta tarefa, iniciamos ressaltando o uso singular que a autora faz 

das palavras, sua linguagem e seu modo de transgressão de modelos arbitrários em 

busca de novos sentidos para as coisas e para a vida. 

Nesta linha, também falamos a respeito do fluxo de consciência de suas 

personagens e do discurso criado para as mulheres de seus contos, buscando 

demonstrar a coerência desses elementos com a transgressão, seja da linguagem, 

seja da temática. Clarice promove o deslocamento do significado das palavras, 

criando caminhos que levam o leitor a novas possibilidades da linguagem; transgride 

o tempo, ao transformar o tempo cronológico em outro tempo, transitando entre 

memórias, realidade, devaneios e sonhos; e transgride referências da realidade, do 

cotidiano da vida doméstica, do casamento e de crenças arraigadas.  

Mostramos que por este percurso podemos olhar o passado e questionar 

o que, ou quem, amordaça e cerceia a plenitude da mulher, assim como podemos 

mudar a atitude diante do devir. Vemos em Clarice a sondagem do interior da mulher 

diante de sua história e de sua realidade, e através também de um choque com essa 

realidade, quando suas cores, seus movimentos, seus silêncios ou seus ruídos se 

intensificam, e essas mulheres olham para suas verdades interiores e enxergam o 

descompasso com a realidade a que estão presas. A partir desse choque, do 

sobressalto, a mulher da prosa clariceana encontra o movimento de ruptura que 

deseja: recua, culpa-se, amedronta-se, mas uma transformação se instala, sem 

volta. Algo passa a inquietá-la e uma janela se abre em sua mente. 

Dedicamos um capítulo aos dados históricos sobre as transformações do 

conceito do feminino, demonstrando que instituições como a igreja e o Estado 

tiveram relevante influência para a mudança radical no papel da mulher na 

sociedade.  
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Do mesmo modo, procuramos trazer alguns dados sobre a História da 

formação da família, enfatizando a questão da legitimidade dos filhos na linha 

paterna, diante do poder advindo da propriedade de terras e semoventes, nestes 

incluídos, por muito tempo, os escravos. 

Com estas considerações, esperamos ter colocado alguma luz sobre a 

base de muitos conflitos causados pela insistência histórica em se controlar o corpo, 

a mente e os sentimentos da mulher, cerceando-a dentro de modelos ultrapassados 

de dependência econômica, moral e social do homem, como chefe da família. 

Por amor, muitas vezes a mulher vira refém de uma situação que a sufoca 

e entedia. Permanece estática, ainda que por um amor “habitual” pelo companheiro, 

pelo filhos e pelo lar construído, além da segurança e proteção que o estado de 

casada lhe proporciona perante a sociedade. 

Pudemos demonstrar esta hipótese no conto Amor, diante da insegurança 

e da dúvida de Ana. Após o contato com tudo o que sentira e percebera no Jardim 

Botânico e que inundara os momentos que passara sozinha, ela se pergunta se tudo 

aquilo caberia em sua vida. Termina se desesperando ao ouvir o estouro do fogão e 

diante da possibilidade de algo acontecer ao seu marido. A alegoria da rede que 

tecera para carregar compras, e na qual deixa seus dedos presos, mostra o conflito 

da mulher entre a liberdade e a família. 

Assim também, abordamos a questão da virgindade e a mudança radical 

de seu significado com o passar dos tempos, fazendo arraigar-se o status que a 

guarda de uma mulher “pura”, no sentido de intocada, ainda proporciona. Esta é 

uma forma engendrada desde tempos antigos, para garantir o primogênito legítimo, 

herdeiro de tronos e reinos. Virgindade esta, que adquire novo, arbitrário e 

convencional significado, instituída por muitas religiões e guardada até mesmo sob 

pena de morte ou banimento da mulher do seio de sua família e comunidade. 

Entendemos importante expor esses dados históricos para a 

compreensão da força do tema e da magnitude de sua revelação na escritura de 

Clarice. Trata-se de desnudar a sociedade e suas instituições, e de vislumbrar o 

instante de a mulher se despojar da opressão e ser livre para estar consciente de 

seu direito à existência plena. 
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A partir do conto Devaneio e embriaguez duma rapariga falamos sobre a 

sensualidade contida da mulher, e do conflito entre criticar e invejar os modos 

extravagantes de outra mulher, cheia de chapéus e adornos. 

Os conflitos mais comuns podem se tornar o estopim para que a mulher 

se levante e olhe a vida de sua própria altura, sem culpa ou constrangimento. São 

estes momentos que apontamos nos contos analisados. Mulheres donas-de-casa, 

em seus lares e casamentos aparentemente perfeitos, em um dia comum que, 

entretanto, é marcado por um acontecimento que abala o comodismo e trinca a 

redoma de vidro em que as personagens vivem. Do instante revelador que acontece 

em diante, a vida volta a pulsar. Nos três contos, as personagens suspendem o 

tempo em que estão vivendo e por um instante deslizam para o passado, para um 

tempo de expectativas que lhes parece estranho e tão distante que é comparado a 

uma doença ou ameaça da qual se livraram ao se casar. 

Também observamos que não se trata de falar de uma escritura 

feminista. Ativemo-nos, antes, a enfocar o percurso renovador e libertador do 

discurso clariceano, sem firmar oposição ao masculino, mas num movimento de 

resgate e conhecimento do feminino. 

Clarice Lispector revela os caminhos imanentes do feminino, o atributo 

que pode ficar oculto, sem, entretanto, se alterar. Sua escritura revela um percurso 

repleto de possibilidades, que nos faz conscientes de que sempre haverá uma 

oportunidade de inovar e re-experimentar a vida. Aprender a ler Clarice não nos 

impõe determinada coreografia, com determinados movimentos planejados e 

impostos ou repetitivos. Ler Clarice apenas nos faz sentir nossos pés e nossa 

capacidade de dançar.   
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