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Um corpo de homem era a solidez que o recuperava sempre. 
Volta e meia, quando precisava muito, ele se tornava um 
homem.  
[...] Mas a moça saiu de tudo isso pintada com batom, com o 
ruge meio manchado, e enfeitada por um colar azul. Plumas 
que um momento antes haviam feito parte de uma situação e 
de um futuro, mas agora era como se ela não tivesse lavado o 
rosto antes de dormir e acordasse com as marcas impudicas 
de uma orgia anterior. Pois ela, volta e meia, era uma mulher. 
(Clarice Lispector) 
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O FEMININO E O MASCULINO EM CONTOS DE CLARICE LISPECTOR 

 

 

RESUMO 

 

 
Pretende-se investigar as relações entre personagens femininos e masculinos 
presentes nos seguintes contos clariceanos: em A bela e a fera (1999a) “História 
interrompida”, “Gertrudes pede um conselho”, “A fuga”, “Obsessão” e “A bela e a 
fera”; em A legião estrangeira (1999b) “A mensagem”, “Os obedientes” e “Uma 
amizade sincera”; em Felicidade clandestina (1998a), “Restos do carnaval” e “O 
primeiro beijo”; em Laços de família (1998b), “Preciosidade” e “A imitação da rosa”; 
em Outros escritos (2005), “O triunfo”, “Eu e Jimmy” e “Trecho”. Para isso, a 

pesquisa de caráter bibliográfico, fundamenta-se em referenciais teóricos dos 
estudos de gênero e da fortuna crítica sobre a vida e a obra de Clarice Lispector. 
Propõe-se analisar a distinção que caracteriza os personagens, no que diz respeito 
às questões dos estudos de gênero, pois estes mostram que os papéis sexuais são 
de cunho discursivo, provenientes do social, ainda que, por vezes, tenham sido 
justificados pelo biológico. Nesse sentido, tanto personagens femininos quanto 
masculinos são representações dos distintos papéis sexuais presentes na época em 
que os contos foram escritos. Pode-se perceber que o desejo inicial de 
complementaridade, observado em histórias sobre adolescentes e jovens, tende a 
tornar-se conflituoso diante da constatação da diferença e da impossibilidade de 
entendimento, encontradas nas histórias sobre casais adultos. A necessidade 
recíproca entre esses personagens, ligada à identificação, é explicitada em 
momentos de cumplicidade, entretanto, a convivência entre feminino e masculino 
torna-se problemática, especificamente no âmbito da vida conjugal. Tal 
incompreensão leva a busca da ruptura que não se efetiva devido à falta de saída 
das protagonistas, cerceadas por diversos elementos que a impossibilitam de 
alcançar autonomia.  
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Clarice Lispector. Conto. Estudos de gênero.  
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LO FEMENINO Y LO MASCULINO EN LOS CUENTOS DE CLARICE LISPECTOR 

 

 

RESUMEN 

 

 

Buscase investigar las relaciones entre personajes femeninos y masculinos 
presentes en los siguientes cuentos clariceanos:  en A bela e a fera (1999a) 

“História interrompida”, “Gertrudes pede um conselho”, “A fuga”, “Obsessão” y “A 
bela e a fera”; en A legião estrangeira (1999b) “A mensagem”, “Os obedientes” y 
“Uma amizade sincera”; en Felicidade clandestina (1998a), “Restos do carnaval” y 
“O primeiro beijo”; en Laços de família (1998b), “Preciosidade” y “A imitação da 
rosa”; en Outros escritos (2005), “O triunfo”, “Eu e Jimmy” y “Trecho”. Para ello, la 
investigación de carácter bibliográfico, fundamentase en referenciales teóricos de los 
estudios de género e de la fortuna crítica de la vida y obra de Clarice Lispector. 
Proponese analizar la distinción que caracteriza los personajes, lo que toca a las 
cuestiones de los estudios de género, pues estos muestran que los roles sexuales 
son de cuño discursivo, provenientes de lo social, aún que, por veces tengan sido 
justificados por el biológico. En este sentido, tanto personajes femeninos cuanto 
masculinos son representaciones de los distintos roles sexuales presentes en la 
época em que los cuentos fueron  escribidos. Puedese percibir que el deseo inicial 
de complementariedad, observado en las historias sobre adolescentes y jóvenes, 
tende a convertirse conflictivo delante de la constatación de la diferencia y de la 
imposibilidad de entendimiento, encontradas en las historias sobre parejas adultas.  
La necesidad recíproca entre esos personajes, ligada a la identificación, es 
explicitada em momentos de cumplicidad, mientras, la convivencia entre masculino y 
femenino vuelvese problemática, especificamente en el ámbito de la vida conjugal. 
Tal incomprensión lleva a la búsqueda de la ruptura que no se efectua debido a la 
falta de salida de las protagonistas, cercenadas por diversos elementos que la 
imposibilitan de alcanzar autonomía.  
 
Palavras llave: Literatura Brasileña. Clarice Lispector. Cuento. Estudios de género.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A obra literária apresenta elementos que apontam características de um 

determinado momento histórico ― discursos, valores, práticas sociais, entre outros. 

Nos seus escritos, o autor testemunha de alguma forma o contexto em que está 

inserido. 

No caso de Clarice Lispector, as informações que apontam para a época em 

que viveu, apresentam-se como um campo de possibilidades de investigação.  

Pode-se perceber, nos seus contos aqui analisados, que os papéis tradicionais, 

estabelecidos para homens e mulheres, fazem-se presentes, através dos 

personagens, nos seus modos de agir, de pensar e de estar no mundo. 

A autora escreveu entre as décadas de 1940 e 1970, momento em que a 

divisão de papéis de acordo com os gêneros era um importante parâmetro  para a 

sociedade brasileira. O modo como homens e mulheres apresentavam-se nos 

âmbitos sociais e no seio da família seguiam rígidos valores e normas de 

comportamento.  

A obra de Clarice Lispector permite apontar para a necessidade de promover 

os anseios do feminino, pois a autora, através de suas palavras, possibilita o 

direcionamento de uma crítica à determinação do lugar específico de cada gênero. 

Assim, pode-se dizer que ela resgata o feminino num contexto dominado pelo 

masculino, enlaçando-o nesse contexto, mostrando a existência de mulheres que 

pensam, se angustiam, se questionam, se sentem aprisionadas num espaço 

fechado e previamente estabelecido pelo modelo dominante baseado no 

patriarcado. 

Ainda que em linhas tênues, narra situações que desmascaram a condição da 

mulher de sua época, como a construção da feminilidade ainda na infância, a 

expectativa e a preparação para o casamento, o confinamento nos limites do lar e da 

família, a dependência emocional e financeira do marido e a limitação em sua 

própria incapacidade de desvencilhar-se de uma vida insatisfatória. 

Lispector destacou-se por sua abordagem que não seguiu o paradigma 

patriarcal do eterno feminino, em que a mulher é pensada apenas a partir do 

homem, exercendo papéis subalternos que se caracterizam pela docilidade, 

fragilidade e passividade; pelo contrário, suas protagonistas representam diferentes 
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tipos de mulheres, que vivenciam angústias e questionamentos. Entretanto, a autora 

não levanta uma bandeira a favor do feminismo, pois sua escrita revela elementos 

do momento em que viveu, permitindo o surgimento de indagações a partir da 

relação entre literatura e realidade, já que expõe personagens que representam 

papéis existentes na sociedade da época em que as histórias foram escritas. 

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa será investigar as relações entre 

personagens femininos e masculinos presentes em alguns contos clariceanos, 

levando em consideração a possibilidade de examinar os elementos expostos nas 

narrativas a partir da perspectiva dos estudos de gênero; percebendo que  

masculino e feminino, embora baseados na oposição binária justificada por 

características biológicas, não devem ser tomados como naturais ou essenciais, mas 

como construções discursivas, sociais, históricas e culturais. 

Em vista disso, a pesquisa tem como objeto de estudo contos determinados a 

partir dos problemas que se pretende investigar. Serão analisados alguns contos 

presentes em A bela e a fera (LISPECTOR, 1999a), escritos entre 1940 e 1941, 

parte I, e 1977, parte II, mas só foram publicados em 1979; Laços de família 

(LISPECTOR, 1998b), publicado pela primeira vez em 1960, A legião estrangeira 

(LISPECTOR, 1999b) publicado em 1964, Felicidade Clandestina (LISPECTOR, 

1998) publicado em 1971 e em Outros escritos (LISPECTOR, 2005) que se 

constituem em uma coletânea de inéditos de Clarice Lispector, organizada por 

Teresa Montero e Lícia Manzo. 

Os contos de Lispector escritos na década de 1940, presentes em A bela e a 

fera (1999a) e em Outros escritos (2005) demonstram que já aparecem nos textos 

da autora jovem personagens femininas que anseiam por liberdade e autonomia. 

Num mundo onde apenas os homens têm voz, a autora aborda questões referentes 

aos anseios da mulher e a possibilidade da busca pela emancipação.  

Em A bela e a fera (LISPECTOR, 1999a),  serão estudados os contos 

“História interrompida”, “Gertrudes pede um conselho”, “A fuga”, “Obsessão” e “A 

bela e a fera”. Em A legião estrangeira (LISPECTOR, 1999b) “A mensagem”, “Os 

obedientes” e “Uma amizade sincera”. Em Felicidade clandestina (LISPECTOR, 

1998a), “Restos do carnaval” e “O primeiro beijo”. Em Laços de família 

(LISPECTOR, 1998b), “Preciosidade” e “A imitação da rosa”. Em Outros escritos 

(LISPECTOR, 2005), “O triunfo”, “Eu e Jimmy” e “Trecho”.  
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As histórias analisadas nesse trabalho não carregam um tom deliberado de 

acusação ou de denúncia à diferença entre os sexos, mas permitem notá-la, de 

modo implícito, através da forma como os personagens masculinos conseguem sair 

triunfantes de determinadas situações, ou ainda, como aparecem superiores ou não 

tão envolvidos com os conflitos que acometem as personagens femininas que, por 

outro lado, terminam em estado de abandono, na expectativa de que um dia sejam 

arrebatadas e salvas pelas mãos de um homem, ou tendo realmente apenas o 

masculino como um caminho possível. 

Em algumas narrativas, cujos personagens são representações de casais 

adultos, não aparecem elementos de uma tradicional história de amor, mas 

demonstra-se que a convivência entre feminino e masculino torna-se angustiante 

para as protagonistas, devido ao que é determinado para ambos, ao que os 

diferenciam e os tornam pares dicotômicos. Observa-se que a completude é 

impossibilitada e as diferenças ressaltadas, pois o convívio monótono desencadeia 

uma busca pela ruptura, que acaba se revelando mal sucedida por parte da 

personagem. 

Buscando analisar como os personagens se apresentam e se relacionam, 

será possível perceber a presença de diferentes características associadas a eles. 

Lispector apresenta os limites colocados como referentes aos gêneros, existindo 

assim comportamentos próprios atribuídos ao feminino e ao masculino. Tal 

delimitação estabelece a relação entre os indivíduos, baseada em modelos 

previamente formados e reproduzidos socialmente por meio de práticas e discursos 

que circulam na sociedade, naturalizando aprendizados e estabelecendo padrões de 

comportamento. 

O trabalho encontra-se dividido em três partes. Em “Clarice Lispector e 

questões de gênero” são apresentadas algumas informações sobre a vida e a obra 

de Lispector, bem como uma breve explanação acerca da história das reivindicações 

das mulheres no Ocidente a fim de se compreender o percurso empreendido pelos 

estudos feministas e pelos estudos de gênero.  

Em “Nascendo homem e mulher para o mundo” demonstra-se a construção 

da feminilidade e da masculinidade ainda na infância. As protagonistas dos contos 

analisados anseiam por se tornarem mulheres, na medida em que o fim da 

adolescência aparece como momento importante para a definição de papéis, tanto 

para personagens femininos quanto para os masculinos. Nota-se também o 
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interesse recíproco entre os personagens, constituindo uma relação de busca de 

identificação no intercâmbio com o sexo oposto; entretanto, a condição feminina é 

desvelada devido à ênfase na superioridade masculina, embora os seus momentos 

de fraqueza sejam também indicados pela autora. 

Em “Revelando dissonâncias” ressalta-se a relação entre as representações 

femininas presentes nos contos clariceanos em desavença com o patriarcado. São 

investigados contos que narram histórias de casais adultos, nas quais o conflito 

revela-se em forma de angústia, anseios e delimitações vivenciados pelas 

protagonistas. 

As adolescentes, representadas nas histórias, apresentam-se numa busca de 

si, numa inquietude, que visa à possibilidade de autonomia. Porém, ao tornarem-se 

adultas, impõe-se o embate interior entre o despertar para o sexo oposto e a 

possibilidade de exercer sua plena liberdade. 

Em alguns contos, as moças se encontrarão sob o olhar masculino, 

submetidas a ele, tornando-se mulher para o mundo, a partir do aval do olhar 

desejoso do homem. Existiria, supostamente, um momento em que estariam prontas 

para seguir a sua natureza, em que o casamento apresenta-se como objetivo de 

vida, seguido pela maternidade (BEAUVOIR, 2008). Logo, o corpo da mulher é 

determinado e colocado como disponível ao serviço do exercício do prazer 

masculino e ao desejo alheio (IRIGARAY, 2009). 

Bourdieu (2010) afirma que existem diferentes formas de homens e mulheres 

exercerem-se por meio de seus corpos, como, por exemplo, as diversificadas 

posturas atribuídas e realizadas pelo corpo masculino e feminino, repletas de 

simbologias e representações. Todavia, o corpo feminino constitui-se, na maioria 

das vezes, como objeto exposto ao olhar e ao discurso dos outros.   

A masculinidade, por seu turno, é constituída e fundamentada em valores 

cultuados e valorizados pela tradição, reproduzindo-se nos diversos processos 

sociais, especialmente no que concerne ao ideal de virilidade, de homem forte, no 

qual emoções e fragilidades devem ser mantidas sob controle, a fim de fazer com 

que os outros acreditem que elas nem mesmo existam, pois são características 

associadas ao feminino. 

Impõe-se aos homens dureza de espírito e virilidade permanentes 

(BADINTER, 1993), obrigando-os ao exercício de papéis predeterminados, o que 
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leva à supressão do sujeito feminino e à coerção do sujeito masculino, 

demonstrando que tal delimitação acaba por aprisionar a ambos. 

Nesse sentido, apesar de masculino e feminino constituírem-se numa 

possibilidade de completude, essa não se realiza devido a imposições externas aos 

indivíduos. Segundo Rocha-Coutinho (1994), homem e mulher são categorias 

socialmente construídas, resultados de uma série de significações sociais.  

Butler (2012) defende que a configuração de poder constrói o sujeito e o 

outro. O discurso hegemônico, que se apresenta como a linguagem da racionalidade 

universal, ao se impor, em estruturas binárias, prescreve o regime epistemológico da 

heterossexualidade entre homens e mulheres, através de um discurso que produz e 

reifica características consideradas ontológicas.  

Para Foucault (2006), um dos primeiros efeitos do poder é fazer com que 

corpos, gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos. O processo 

de subjetivação se origina do poder e do saber, sendo o indivíduo também um dos 

seus efeitos. 

Em algumas histórias, aqui analisadas, o personagem masculino é silenciado, 

não tem nome, sendo apenas alguém presente na narrativa. Tal gesto pode insinuar 

a reduplicação de uma verdade universal, acerca do sexo masculino, mas, ao 

mesmo tempo, permite o vislumbre da emergência da voz feminina em busca de 

autonomia. O papel dos personagens masculinos seria não só o de delimitar uma 

estrutura patriarcal, mas também de atentar para outra forma de construir ou 

desconstruir o gênero.  

Desse modo, os contos são analisados a partir da perspectiva dos estudos de 

gênero, utilizando diferentes autores que demonstram a evolução das discussões 

nesse âmbito. A intenção deste trabalho não é confrontar teorias, mas utilizá-las a 

fim de perceber as várias abordagens sobre as questões de gênero. Sendo assim, a 

análise restringe-se a algumas concepções presentes em diferentes momentos das 

chamadas ondas do feminismo, buscando relacionar determinadas ideias 

defendidas por elas e que podem ser encontradas nas narrativas clariceanas aqui 

estudadas. Cabe ressaltar que, ainda que sejam utilizadas teorias da terceira onda 

do feminismo, leva-se em consideração o contexto em que as histórias foram 

escritas.  

A pesquisa fundamenta-se nos referidos contos de Clarice Lispector e utilizou 

também material bibliográfico de estudiosos da vida e da obra da autora como 
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Barbosa (2001), Gotlib (1994, 2009), Ferreira (1999), Lúcia Helena (1997), Moser 

(2011), Nunes (1995), Peixoto (2004), Sá (1979); entre outros. A análise referente 

aos estudos de gênero realiza-se a partir da leitura de autores que discutem essas 

questões como Beauvoir (19--, 2008), Badinter (1986, 1993), Bourdieu (2010), Butler 

(2007, 2012), Cixous (2001), Friedan (1971), Irigaray (2009), Scott (1995, 2002, 

2005) além de artigos relacionados às problemáticas investigadas e outras 

bibliografias pertinentes, que foram adicionadas ao trabalho no decorrer da 

pesquisa.  

Pode-se notar que os contos de Lispector aqui analisados tentam romper com 

o determinismo de gênero, mas as características atribuídas a personagens 

femininos e masculinos, com os seus papéis antecipadamente instituídos, acabam 

por aprisionar a todos; deixando os envolvidos sempre em estado de insatisfação. 

Nos rituais de passagem, por exemplo, adolescentes e jovens tem comportamentos 

distantes de uma suposta norma fechada. Nos contos que narram histórias de 

casais adultos, as relações estabelecidas apresentam novos elementos, explicitando 

angústias, anseios e delimitações a serem encaradas no decorrer da vida. Dessa 

forma, a escrita coloca em tensão os valores convencionais, buscando novos 

sentidos. 
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2  CLARICE LISPECTOR E QUESTÕES DE GÊNERO  

 

 

2.1 Conhecendo Clarice  

 

 

Clarice Lispector nasceu em Tchechélnik, uma aldeia na Ucrânia, em 10 de 

dezembro de 1920. Chegou ao Brasil em 1922, com os pais, Pedro e Marieta, e 

duas irmãs, Elisa e Tania, em Maceió, capital de Alagoas. Em 1925, a família 

mudou-se para Recife; em 1934, para o Rio de Janeiro, onde Lispector continuou os 

estudos. Ela ingressou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil 

em 1939, concluindo o curso de Direito em 1943, ano em que também se casou com 

Maury Gurgel Valente. Devido ao trabalho do marido como diplomata, o casal morou 

em diferentes lugares, como Belém do Pará, Europa e Estados Unidos. Lispector 

viveu fora do Brasil de 1944 a 1959. Nesse período, continuou escrevendo e 

publicando livros no país. Em 1959, separou-se do marido, com quem teve dois 

filhos, Pedro e Paulo, e voltou a morar no Brasil, no Rio de Janeiro, onde viveu até a 

sua morte em 9 de dezembro de 19771.  

O primeiro conto de Lispector publicado foi “O triunfo”, no periódico Pan, no 

ano de 1940. Nesse mesmo ano, a autora escreveu o conto “A fuga”, publicado 

postumamente em A bela e a fera, em 1979. Ela já havia publicado contos em 

jornais e revistas quando escreveu o seu primeiro livro, Perto do coração 

selvagem, em 1943. 

Sá (1979), em A escritura de Clarice Lispector, faz uma análise das críticas 

recebidas por Lispector a respeito dos seus trabalhos. Entre as décadas de 1940 e 

1950, a autora destaca a crítica feita por Milliet sobre as características dos escritos 

de Clarice, percebendo-a como uma autora que dá um sentido à palavra diferente 

daquele que a mesma tem usualmente, levando o leitor a melhor compreender 

algumas reações das personagens. Segundo a crítica feita por Milliet, Clarice 

“explora com admirável sabedoria o seu incidente e cria, com ele, desde o princípio, 

um clima de mistério, de inexorabilidade, de solidão, angústia, medo, força inútil e 

desânimo” (MILLIET apud SÁ, 1979, p. 26).  

                                            
1
Cf. GOTLIB, Nádia B. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo: Edusp, 2009. 
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Já entre as décadas de 1960 e 1970, destaca-se a crítica feita por Massaud 

Moisés em Clarice Lispector: ficção e cosmovisão (1970), que, ainda que não 

use o termo epifania, se refere ao instante existencial, em que as personagens 

clariceanas jogam seus destinos, o que caracteriza “uma súbita revelação interior, 

que dura um segundo fugaz, como a iluminação instantânea de um farol nas trevas, 

e que, por isso mesmo, recusa ser apreendida pela palavra” (MOISÉS apud SÁ, 

1979, p. 39). Esse momento da narrativa é revelador e determinante para o 

desvelamento do que se encontra encoberto no decorrer da história.  

Nos anos de 1970, ocorre a vinculação dos escritos de Clarice ao 

existencialismo, algo que foi esclarecido pela própria autora num depoimento 

realizado no Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 

1976, concedido aos escritores Affonso Romano de Sant’Anna, Marina Colasanti e a 

João Salgueiro, diretor do museu na época2. 

Segundo Sá, até 1979, Benedito Nunes era quem havia feito estudos mais 

aprofundados sobre a obra de Clarice Lispector, focando temas abordados em sua 

obra, destacando nela afinidades com a filosofia existencialista.  

Segundo Nunes, em O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector 

(1995, p. 13), alguns processos comuns aparecem nos escritos da autora como “o 

monólogo interior, a digressão, a fragmentação dos episódios [...] cujo centro 

mimético é a consciência individual enquanto corrente de estados ou vivências”. 

O autor afirma ainda que Lispector, em suas obras, por vezes, narra na 

terceira pessoa, sem se igualar com a personagem; entretanto, não deixa de sentir e 

perceber como a personagem, alternando sua narrativa entre a primeira e a terceira  

 

 

                                            
2
“Affonso Romano de Sant’Anna: Ainda dentro deste livro, você faz leituras ou teve influência de 

existencialistas? 
Clarice Lispector: Não. Nenhuma. Minha náusea inclusive é diferente da náusea de Sartre. Minha 
náusea é sentida mesmo, porque quando eu era pequena não suportava leite, e quase vomitava 
quando tinha que beber. Pingavam limão na minha boca. Quer dizer, eu sei o que é a náusea no 
corpo todo, na alma toda. Não é sartreana. 
Affonso Romano de Sant’Anna: Não quer dizer que você não tenha lido Sartre. 
Clarice Lispector: Eu só li Sartre, só ouvi falar de Sartre na época de O lustre, em Belém do Pará” 
(LISPECTOR, 2005, p. 151). 
Nesse trecho, Affonso Romano de Sant’Anna refere-se ao livro A maçã no escuro (1961). 
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pessoa, assim, o sujeito-narrador encontra-se comprometido com a visão da 

personagem: 

 
A romancista, que adota a terceira pessoa, não se suprime como instância 
externa da narração. Mas também percebe e sente com a personagem. Ora 
a ela aderindo, ora lhe impondo a sua presença como sujeito-narrador, a 
romancista pratica um modo de ver oscilante, verdadeiro regime de 
transação, que se reflete na alternância do discurso direto e do indireto, 
contíguos e deslizantes [...] (NUNES, 1995, p. 29).  

 

Nunes (1995) defende que os contos clariceanos seguem o mesmo eixo dos 

romances, notadamente aquele relacionado à consciência individual — enfatizando 

a relação entre o sujeito narrador e a realidade vivida. Estão presentes em seus 

contos um momento de tensão e crise interior que estabelecem uma ruptura do 

personagem com o mundo; em outros momentos, a crise mantém-se do início ao 

fim, em forma de desejo ou devaneio, mal-entendido ou incompatibilidade entre 

personagens. 

Elemento comum presente nos escritos de Lispector, segundo Nunes (1995), 

é a inquietação vinculada a um desejo de ser, em que há a predominação da 

consciência reflexiva, especialmente ligada a uma temática existencial; a angústia é 

outro elemento importante num terreno onde as coisas se desmascaram 

silenciosamente.  

A própria Clarice demonstra conhecer a análise feita por Benedito Nunes a 

respeito de seu trabalho, tomando-a de modo positivo quando diz: “― Benedito 

Nunes, não é? Ele é muito bom. Ele me esclarece muito sobre mim mesma. Eu 

aprendo sobre o que escrevi” (CLARICE apud SÁ, 1979, p. 47).  

Segundo Sá (1979), Assis também faz uma análise descritiva dos aspectos 

presentes na obra clariceana, como o instante de revelação apresentado numa 

espécie de autodescoberta do qual as personagens recuam, retornando aos hábitos 

diários; o desnudamento das personagens que promove o enriquecimento como ser 

humano; as personagens extraídas da média ou alta burguesia; entre outros. Para 

Assis (1969 apud SÁ, 1979, p. 48), nos escritos de Lispector, ambiente e 

personagem “passam a não ter uma feição puramente descritiva, mas subjetiva, 

interiorizada e por isso mais autêntica em relação a um mundo criado”. 

Assis também aponta a existência de histórias em que aparecem 

representações de mulheres sós, que, segundo o autor, seria a imagem da própria 

escritora, em suas dimensões de mulher. Sá (1979) demonstra que algumas críticas 
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feitas à obra clariceana nesse período levaram em consideração elementos que 

remetiam a uma literatura feminina, com características de um chamado 

“temperamento feminino”.  

Helena (1997), em Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em 

Clarice, afirma que, nos anos de 1970, a crítica literária enfatizou a tendência 

existencialista presente na obra de Clarice. Já na década de 1980, depois da 

tradução de sua obra para outros idiomas e de sua divulgação por Hélène Cixous, a 

escritora tornou-se conhecida em âmbito internacional. A crítica voltada para os 

estudos da “Mulher na Literatura” viu em Clarice uma escritora feminista. Essas duas 

perspectivas, tanto a tendência existencialista quanto a da escritura feminina ― 

estudos de Cixous ―, segundo Helena, seriam já insuficientes nos anos seguintes, 

pois elas refletiriam muito mais os estágios e buscas da teoria e da crítica literárias, 

do que da obra da escritora. 

Affonso Romano de Sant’Anna, também estudioso da obra clariceana, 

apontou características comuns presentes em seus contos, entre elas, um elemento 

que chamou de epifania. Segundo o autor, em O ritual epifânico do texto (1996), a 

epifania3 seria a parte da obra em que se narra o episódio da revelação, onde ocorre 

o desvelamento de algo antes não percebido ou tomado como natural. O autor 

afirma que o movimento da narrativa ocorreria seguindo uma ordem em que, 

inicialmente, a personagem encontra-se numa situação corriqueira; em seguida, 

surgem sinais de uma situação estranha que desencadeará a revelação. Passado o 

momento súbito da revelação, a personagem volta ao cotidiano, modificada pela 

tomada de consciência. O momento epifânico aparece em muitos contos claricianos.  

Segundo Rosenbaum (2002, p. 68-69), a epifania é uma experiência crucial 

na obra clariceana. Apresenta-se como uma súbita iluminação advinda das 

situações cotidianas, mesmo diante de coisas insignificantes, desvela algo inusitado, 

“uma vivência de totalidade grandiosa, que contrasta com o elemento prosaico e 

banal que a motivou. [...] A vivência pode ser seguida dos sentimentos mais 

paradoxais: náusea, fascínio, angústia, exaltação etc.”. 

                                            
3
Segundo Sá (1979), o termo epifania vem do grego epipháneia, que significa aparecer, brilhar; 

refere-se à aparição, visão. A autora afirma que existe em Clarice variadas epifanias; aquelas de 
beleza e visão, e também aquelas decepcionantes, seguidas de náusea ou tédio.  Entretanto, enfatiza 
o fato de que não existe na obra clariceana menção à palavra epifania. 
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Nesse sentido, Sá (1979, p. 106) afirma que a epifania é um momento de 

visão, um desvelar. Ela não seria um motivo, nem uma temática da obra clariceana, 

mas um procedimento. Em meio à percepção automática condicionada pelo hábito, 

o processo de estranhamento apresentado na obra de Lispector é a epifania:  

 
Ela é a expressão de um momento excepcional, em que rasga para alguém 
a casca do cotidiano, que é rotina, mecanicismo e vazio. Mas é também 
defesa contra os desafios das descobertas interiores, das aventuras com o 
ser. Por isso a epifania é sempre um momento de perigo, à borda do 
abismo, da sedução que espreita todas as vidas. A vida protegida 
representa o domesticado, o dia-a-dia, o casamento, as compras na feira, 
as visitas e os aniversários. A casca desses atos rotineiros está sempre por 
um fio e seu rompimento se dá num momento epifânico. 
 

A epifania seria o modo de desvendar a vida existente sob a aparência 

tranquila das coisas habituais. Alguns personagens dos contos clariceanos, 

analisados nessa pesquisa, remoem-se em seu interior constantemente, outros só 

chegam a ver algumas vezes, pois vivem protegidos pelo véu do cotidiano. Pode-se 

notar o momento epifânico no encontro entre a mulher e o mendigo, em “A bela e a 

fera” (LISPECTOR, 1999a); entre os jovens e a casa velha, em “A mensagem” 

(LISPECTOR, 1999b); na mulher que percebe o dente quebrado no espelho, no 

conto “Os obedientes” (LISPECTOR, 1998b), entre outros. 

Alguns autores referiram-se ao elemento epifânico presente na obra de 

Lispector sem utilizar o termo epifania. Segundo Sá (1979), Sérgio Milliet, em 1946, 

fala dela como a revelação de uma coisa essencial que de repente se fixa. Massaud 

Moisés refere-se ao instante existencial, súbita revelação como um farol nas trevas.  

A epifania presente na obra clariceana caracteriza-se por um momento  

privilegiado, revelador e determinante, um instante de lucidez quando a realidade 

das coisas é descortinada.  

Os contos analisados, nessa pesquisa, retratam personagens representantes 

do feminino, demonstrando relações difíceis entre mulheres que se sentem 

oprimidas em seus cotidianos restritos, preenchidos por ações rotineiras, 

interrompidas por epifanias que levam a reflexões e desejos, entrando em tensão 

com a rigidez da ordem doméstica. Assim, as “marcas ideológicas e repressivas da 

cultura vão sendo desveladas em meio às ambigüidades das personagens, divididas 

entre deveres e anseios” (ROSENBAUM, 2002, p.66). 

É recorrente nas histórias que retratam casais o fato de a vida com o marido, 

experimentada pela personagem feminina, bem como o aparente aconchego da paz 
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doméstica, não conterem a inquietação de sua experiência interior, ocorrendo uma 

sede de liberdade e de expressão por parte da protagonista.  

Helena (1997) afirma que Lispector não levanta uma bandeira feminista, mas, 

por meio de suas histórias, questiona, de algum modo, o mundo patriarcal que 

estabelece limites a partir do gênero, delimitando a mulher no espaço privado e 

oferecendo ao homem o espaço público. Entretanto, uma análise de seus escritos, 

baseada nos estudos de gênero, que realize uma abordagem levando em 

consideração apenas a diferenciação sexual biológica, pode conduzir a 

generalizações; assim, o texto, bem como o contexto em que foi escrito, entre outras 

questões pertinentes, devem ser levados em consideração. 

Não há em Clarice um compromisso social direto, mas, com sutileza, a 

escritora indica as aproximações entre a arte e a realidade, levando o leitor a 

procurar as zonas de conflito; promove o diálogo entre os personagens e os papéis 

sociais restritos que delimitam suas vidas. Na aparente normalidade do cotidiano, 

questões importantes revelam-se, como as subversões presentes nos laços 

familiares e os papéis tradicionais atribuídos a homens e mulheres.  

Porém, ainda que Lispector não tenha se engajado num movimento 

representante da luta das mulheres ou se declarado como uma feminista, suas 

obras demonstram que ela era uma pessoa consciente do momento vivido pelas 

mulheres de sua época. 

Quando Clarice estudava na Faculdade de Direito, escreveu um texto 

intitulado “Deve a mulher trabalhar?”, publicado em agosto de 1941, na revista 

Época. Nesse texto, a autora questiona se a mulher deveria estender suas 

atividades pelos variados setores da sociedade ou se deveria devotar-se ao lar, ao 

marido e aos filhos. Clarice apresenta tal oposição de escolhas questionando se a 

mulher deveria seguir “seu eterno destino biológico” (LISPECTOR, 2005, p. 50) ou 

escolher seu caminho livremente, levando em consideração algumas mudanças que 

se apresentavam naquele momento, especialmente no que diz respeito à abertura 

do acesso das mulheres aos estudos e ao trabalho.  

A fim de chegar a uma conclusão ou apenas abordar a questão proposta, 

Clarice interroga alguns colegas de Faculdade ― homens e mulheres ―, pois, 

segundo ela, tal problema pertenceria aos jovens por ainda estarem num processo 

de escolha de seus caminhos. Afirmando ter feito uma rápida enquete, reproduzida 
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no texto, conclui que os diferentes pontos de vista teriam chegado a um meio termo, 

entretanto, pode-se perceber que as respostas relatadas não demonstram isso.  

Dessa forma, nota-se a preocupação de Clarice diante de um novo cenário 

que começava a se desvelar para as mulheres de sua época e, consequentemente, 

para a sociedade em geral, mas que não se apresentava de uma forma pacífica.  

Havia, antes, uma oposição de escolhas que demarcava caminhos e possibilidades, 

apresentada sob a forma de dois parâmetros dicotômicos, ideais contraditórios que 

desenhavam dois perfis de mulher ― mulher devotada à família, dependente 

emocional e economicamente do marido; e a mulher livre em suas escolhas, 

autossuficiente. 

Esse fato demonstra a preocupação de Lispector com as mudanças de 

valores que aconteciam naquele momento, década de 1940, além das novas 

possibilidades que começavam a surgir para as mulheres, mas que ainda não eram 

bem aceitas pela sociedade, como a sua inserção no mercado de trabalho. Além 

disso, o reconhecimento das questões enfrentadas pelas mulheres pode ser notado 

na própria vida de Lispector. 

Quando ainda era estudante do curso de Direito, Lispector passou por vários 

empregos, entrando para a Agência Nacional na época da ditadura do Estado Novo. 

Trabalhou inicialmente como tradutora; depois, passou para a reportagem. Ela foi 

uma das primeiras repórteres brasileiras, trabalhando também no jornal A noite, 

onde era a única mulher.  

Apesar de ter se casado com o colega de faculdade Maury Gurgel Valente, 

em 1943, mesmo após o casamento, continuou trabalhando no jornal A noite. 

Entretanto, Maury tornou-se diplomata e o casal passou a morar em diferentes 

países, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, passaram quase dezesseis 

anos vivendo no exterior. Durante esse período, Lispector comunicou-se com as 

irmãs e os amigos através de cartas, ela também continuou escrevendo e 

publicando os seus livros.  

Por meio das cartas, demonstrava sentir momentos de solidão e insatisfação 

por não viver no Brasil. No exterior, realizava atividades sociais com o marido, 

cumprindo funções patrióticas como brasileira e esposa de diplomata.  

Porém, no período em que viveu em Berna, na Suíça, o descontentamento 

tornou-se mais evidente. Em uma das cartas enviadas para as irmãs Elisa e Tania, 

Lispector afirma: “Todo esse mês de viagem, nada tenho feito, nem lido, nem nada. 
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Sou inteiramente Clarice Gurgel Valente” (GOTLIB, 2009, p. 266). Além disso, Gotlib 

(2009, p. 273) aponta, num dos trechos clariceanos citados, que, em algumas 

situações, Clarice sentia-se em desacordo com o comportamento e pensamento 

feminino dominante na época: 

 
Então fomos visitar o ministro e a família. Eles todos são ótimos. Só que são 
de outra espécie absolutamente. A senhora é do tipo da boa senhora, de 
boa família, simples, boazinha. Mas eu vivo me contendo para não abrir a 
boca porque tudo o que eu digo soa “original” e espanta. [...] Quando falo, 
aliás, eles acham muita graça, ficam espantados, riem. E também procuro 
não me revelar. Por exemplo. ela que é simples realmente, me disse: 
aquela casa de chá defronte do hotel é mal frequentada. Isso me avisando 
depois de eu ter dito que ia lá. A casa de chá é muito bonitinha, com gente 
honesta comendo doce. O que se chama “mal frequentada” é que não é 
frequentada pelos diplomatas e finuras da sociedade bernense. Então eu 
fecho a boca para não dizer que continuo a frequentar. 
 

Pode-se perceber que Lispector evita revelar-se num âmbito onde os valores 

cultivados não coincidem com aqueles em que ela acredita, pois não estava 

preocupada em ser uma “boa senhora”, mas desenvolve um comportamento 

conveniente diante da necessidade de uma prática social elitista por ser esposa de 

um diplomata, mascarando sua “originalidade”. Em outros depoimentos, a autora 

revela não adequar-se a tal formalismo e admite que apenas exercia seu papel, 

como um dever. 

Com o agravamento da crise conjugal, acabou separando-se do marido, 

Maury Gurgel, em 1959, voltando ao Brasil, para morar no Rio de Janeiro com os 

dois filhos. Os relatos a respeito da relação entre Lispector e Gurgel demonstram 

que, para a autora, se não houvesse compreensão no relacionamento, a vida seria 

vazia e monótona; talvez, ela não tenha encontrado esse importante elemento no 

seu casamento. Dessa forma, apesar do apelo feito por Maury Gurgel4, a 

reconciliação não aconteceu. 

Residindo novamente no Brasil, Lispector continuou escrevendo, e vivia do 

seu trabalho como escritora, pois a pensão que o marido mandava era insuficiente. 

Por essa razão, precisou escrever colunas femininas para diferentes periódicos; 

onde falava a respeito de beleza, moda e comportamento, utilizando pseudônimos. 

Embora escrevesse sobre tais temáticas, nota-se, em alguns momentos, o que 

Lispector realmente pensava a respeito da condição feminina ― “feminino é 

geralmente tomado pelos homens e mesmo pelas próprias mulheres: como se 

                                            
4
Cf. GOTLIB, Nádia B. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo: Edusp, 2009, p. 393-398. 
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mulher fizesse parte de uma comunidade fechada, à parte, e de certo modo 

segregada” (LISPECTOR apud NUNES, 2006, p. 137).  

Se fossem analisados, detalhadamente, aspectos da vida de Lispector, 

relatados em biografias e até mesmo em informações presentes nas suas crônicas e 

cartas enviadas às irmãs e aos amigos, seria possível notar diversos sinais de uma 

mulher a frente do seu tempo, que viveu as possibilidades de mudança oferecidas 

às mulheres de sua época, apesar de também ter sido esposa, dona de casa e mãe.  

Assim, a variedade de personagens femininas criadas pela autora representa 

a experiência de vida das mulheres de seu momento histórico. Segundo Helena 

(1997, p. 27), Lispector toma a representação do feminino a fim de investigar a 

emergência da mulher na sociedade da época, que é marcada pela repressão: 

 
[...] não ler o tema da emergência do feminino em Lispector ― indicada com 
fartura por sintomas até de aparente superfície, como se dá com a galeria 
de mulheres que ela escolhe para protagonizar seus textos ― é não ler 
Clarice Lispector num de seus traços específicos. Considere-se o 
tratamento que ela oferece à situação contraditória e ambígua das suas 
personagens femininas e masculinas, que vivem em estado de simultâneo 
aprisionamento, rebelião, nomadismo, numa sociedade de bases patriarcais 
― nesse momento, Lispector acena para uma questão candente, ao 
articular a opressão da mulher e do feminino para além da existência de um 
programa declaradamente feminista. 

 

Personagens femininos e masculinos apresentam-se aprisionados em 

modelos estabelecidos, geradores de conflitos e insatisfações. Assim, Lispector trata 

do despertar das mulheres para sua possibilidade de autonomia, esbarrando na falta 

de saída. 

Peixoto (2004) afirma que o patriarcado serve de tema para algumas histórias 

clariceanas. Já o que concerne ao que se possa chamar de um “feminismo” 

presente em Lispector, este apareceria na preocupação da autora com as 

problemáticas que envolvem as mulheres, numa forma de consciência das lutas em 

que elas encontram-se inseridas, ainda que de modo tácito. Assim, na ficção 

clariceana, o pensamento feminista não é sufocado e subjugado; pelo contrário, os 

contos desenvolvidos em torno de personagens femininas apresentam protagonistas 

em momento de questionamento e até mesmo à procura de novos caminhos.  

Na obra de Lispector, os valores dominantes na sociedade de sua época são 

contestados por meio dos anseios e crises dos personagens, pois a representação 

literária apresentada pela escritora aconteceria não no sentido de realizar uma cópia 

da realidade, mas de colocá-la em análise. Por outro lado, como dito anteriormente, 
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não é apresentada uma bandeira de engajamento ligado às causas das mulheres, 

mas promove-se uma reflexão sobre questionamentos levantados pela crítica 

feminista.  Em sua obra e, em especial, nos contos aqui analisados, são oferecidos 

elementos que permitem enlaçar aspectos políticos, culturais e textuais de sua 

literatura. 

 

 

2.2 Dos estudos feministas ao estudos de gênero 

 

 

O presente trabalho utilizou alguns conceitos e problemas referentes aos 

estudos de gênero para abordar questões contidas nos contos clariceanos 

analisados, questões que remetem às características dos personagens femininos e 

masculinos, percebendo como esses são representações ligadas às identidades de 

gênero. Para tanto, levou-se em consideração o contexto da época em que essas 

histórias foram escritas bem como a possível perspectiva da autora em relação a 

essa temática.   

O conceito de gênero disseminou-se na década de 80 do século XX, 

desenvolvendo-se no âmbito dos estudos sobre a mulher (PISCITELLI, 2002). No 

fim da década de 70, o conceito de gênero foi elaborado como a construção social  

das identidades sexuais, alterando o enfoque das discussões no campo do 

feminismo. O conceito incluiu a perspectiva de análise das especificidades históricas 

e culturais das relações entre homens e mulheres. 

Um ensaio publicado em 1975 marcou o pensamento feminista, ao dissertar a 

respeito da questão da opressão das mulheres, acabou introduzindo o termo gênero. 

Piscitelli (2002, p. 8) defende que a autora Gayle Rubin em O Tráfico de mulheres: 

notas sobre a economia política do sexo, teoriza sobre o sistema “sexo/gênero”: 

 
Rubin definiu o sistema sexo/gênero como o conjunto de arranjos através 
dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos 
da atividade humana, e nas quais estas atividades sociais transformadas 
são satisfeitas.  

 

As características biológicas do sexo seriam modeladas por intervenções 

sociais humanas, constituindo uma relação entre natureza e cultura no âmbito da 

sexualidade.  
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Segundo Piscitelli (2002), o termo gênero teria surgido como referência à 

diferenciação sexual em pesquisas realizadas por psicólogos dos Estados Unidos. 

Robert Stoller, em 1963, teria introduzido o termo identidade de gênero ao referir-se 

à relação do sexo com a biologia, enquanto o gênero relacionava-se com a cultura. 

Assim, o homem e a mulher seriam produtos da cultura sobre a biologia. 

Essa conceituação de gênero seria o passo inicial para o entendimento de 

que a subordinação das mulheres aconteceria no âmbito das relações sociais, 

baseada na diferenciação e justificação biológica. Piscitelli expõe um trecho de 

Judith Shapiro, antropóloga americana, que demonstra a concepção de gênero 

corrente no final da década de 1970:  

 
[os termos] sexo e gênero são úteis para a análise uma vez que contrastam 
um conjunto de fatos biológicos com um conjunto de fatos culturais. Sendo 
escrupulosa em meu uso dos termos, utilizaria o termo “sexo” apenas para 
falar da diferença biológica entre macho e fêmea, e “gênero” quando me 
referisse às construções sociais, culturais, psicológicas que se impõem 
sobre essas diferenças biológicas. Gênero designa um conjunto de 
categorias às quais outorgamos a mesma etiqueta porque elas têm alguma 
conexão com diferenças sexuais. Estas categorias, no entanto, são 
convencionais ou arbitrárias. Elas não são redutíveis e não derivam 
diretamente de, fatos naturais, biológicos, e variam de uma linguagem a 
outra, de uma cultura a outra, na maneira em que ordenam experiência e 
ação (SHAPIRO apud PISCITELLI, 2002, p. 12). 

 
Assim, sexo é relativo às características biológicas, enquanto o gênero refere-

se às construções sociais e culturais baseadas na diferenciação sexual; porém, as 

categorias designadas pelo gênero são arbitrárias, variando de acordo com outros 

elementos como a linguagem e a cultura. 

Nota-se que o conceito de gênero resultou da inquietação sobre as causas da 

opressão da mulher. A elaboração do conceito associa-se à observação da 

necessidade em relacionar a preocupação política com o entendimento de como o 

gênero opera em diferentes sociedades, o que levou ao pensamento acerca das 

relações de poder existentes que determinam e promovem o estabelecimento dos 

papéis sexuais no âmbito social.  

As perspectivas feministas deram início a abordagem de problemas a partir 

da concepção de gênero, mas mantendo ainda o interesse na condição da mulher, 

embora seus estudos não se limitassem apenas às questões sobre as mulheres. 

Piscitteli (2002) leva em consideração ainda a diferenciação sexual pautada 

numa tradição de pensamento que toma a diferença como princípio classificatório 

universal, baseada na distinção por meio de papéis sexuais. As elaborações iniciais 
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sobre o conceito de gênero basearam-se nessa distinção, ocorrendo mudanças nas 

perspectivas dos debates a partir da politização da diferença sexual no final da 

década de 1980 e início da década de 1990. 

Scott (1995) afirma que o termo gênero parece ter surgido inicialmente entre 

as feministas americanas para enfatizar o caráter social das distinções baseadas no 

sexo. Dessa forma, o termo demonstraria a rejeição de um determinismo biológico 

presente em termos como sexo e diferença sexual.  

Havia ainda a perspectiva daquelas que estavam preocupadas com o estudo 

centrado nas mulheres e, por conta disso, buscaram introduzir uma noção relacional. 

Por essa razão utilizou-se o termo gênero a fim de analisar a relação entre homens 

e mulheres. “Segundo esta visão, as mulheres e os homens eram definidos em 

termos recíprocos e não se poderia compreender qualquer um dos sexos por meio 

de um estudo inteiramente separado” (SCOTT, 1995, p. 72). 

Scott (1995) afirma que o termo gênero pôde sugerir a seriedade do trabalho 

do feminismo por ter um sentido, de algum modo, mais neutro do que o termo 

mulheres, além de se ajustar melhor à terminologiab das ciências sociais. Nessa 

perspectiva, muitos trabalhos substituíram mulheres por gênero.  Scott defende que 

essa mudança pode ter ocorrido devido à busca da legitimidade acadêmica dos 

estudos feministas na década de 1980. 

Numa utilização mais recente, gênero também indica o estudo sobre as 

mulheres. Assim, o termo gênero inclui as mulheres sem necessariamente nomeá-

las. Ele é também utilizado para designar o estudo de homens e mulheres e das 

relações sociais entre os sexos, rejeitando, assim, explicações biológicas para 

justificar as variadas formas de subordinação feminina, indicando que os papéis 

sexuais são construções sociais. “O uso de ‘gênero’ enfatiza todo um sistema de 

relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo sexo, 

nem determina diretamente a sexualidade” (SCOTT, 1995, p. 76). 

Para pensar as questões levantadas pelos estudos de gênero, faz-se 

necessário o entendimento da história da luta das mulheres no Ocidente em busca 

de seus direitos, bem como o seu reconhecimento como seres humanos e cidadãs 

que deveriam exercer diferentes papéis sociais, e não aqueles que lhes 

determinaram, impedindo-as de pensarem por si mesmas, de exercerem funções 

fora do âmbito doméstico, de realizarem suas próprias escolhas, entre outras 
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questões que foram levantadas no decorrer desse percurso de reivindicações 

concernentes à condição da mulher. 

No século XVIII, durante a Revolução Francesa5, a mobilização feminina 

reivindicou direitos iguais aos dos homens no que concernia ao exercício da 

cidadania, assumindo um discurso que apontava as especificidades da luta da 

mulher. “Neste período, são publicadas inúmeras brochuras sobre a situação da 

mulher, abordando os temas do trabalho, da desigualdade legal, da participação 

política, da prostituição” (ALVES, 1984, p. 33).  

Uma das primeiras feministas francesas, Olympe de Gouges, reivindicou os 

direitos políticos da mulher. Conhecida por sua obra Declaração dos Direitos da 

Mulher e da Cidadã, de 1791, na qual argumentava que os direitos dos homens 

presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que 

definiu os direitos individuais e coletivos dos homens como universais, também 

pertenciam às mulheres, devendo estender-se a elas. Olympe de Gouges defendeu 

ideais revolucionários, preocupando-se com o fato de que as leis ditas universais 

não contemplavam a situação da mulher.  

Segundo Scott (2002), o feminismo constituiu-se a partir das práticas 

discursivas da política democrática ocidental moderna baseada numa igualdade 

para os homens. Ainda que o termo homem tenha sido utilizado numa perspectiva 

universalista, referindo-se aos seres humanos, tal concepção acabou por pautar-se 

na individualidade e na masculinidade.  

Ao pensar o significado da palavra “indivíduo”, a autora afirma sua 

ambiguidade. “Por um lado, o indivíduo é o protótipo abstrato do ser humano; por 

outro, é um ser único, uma pessoa diferente de todas as outras de sua espécie” 

(SCOTT, 2002, p. 29).   

As reivindicações feitas pelos filósofos do Iluminismo relacionam-se com a 

concepção de indivíduo como representante abstrato da espécie humana, na defesa 

de direitos naturais e universais. Por outro lado, o indivíduo pode ser tomado numa 

concepção de “eu”, de alguém individual, único, diferente do “outro”. Nesse sentido, 

coloca-se a questão da ideia de indivíduo político ter se constituído numa 

                                            
5
A Revolução Francesa, deflagrada em 1789, foi fundamentada nos ideais Iluministas de liberdade, 

igualdade e fraternidade.  
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perspectiva de universalidade, numa busca de encontrar algo comum ao ser 

humano que reforçasse a noção de igualdade6.  

Para que fosse possível pensar os seres humanos como iguais, os atributos 

que os diferenciam deveriam ser abstraídos, possibilitando a concepção de uma 

identidade humana comum, com características universais, a fim de pensar a 

proposta de igualdade política. “O indivíduo abstrato é que era esse indivíduo 

singular e único” (SCOTT, 2002, p. 31). Em contrapartida, a concepção de indivíduo 

como conceito abstrato poderia servir como elemento de exclusão daqueles que não 

possuíssem as características necessárias para que fossem considerados 

indivíduos.  

No contexto da Revolução Francesa, a igualdade foi defendida como um 

princípio geral, entretanto, na prática, não foram todos os indivíduos que tiveram 

acesso à participação política; ficando restrita somente a indivíduos brancos, 

burgueses e do sexo masculino: 

 
Mas a cidadania foi conferida inicialmente somente para aqueles que 
possuíam uma certa quantia de propriedade; foi negada para aqueles muito 
pobres ou muito dependentes para exercerem o pensamento autônomo que 
era requerido dos cidadãos. A cidadania também foi negada (até 1794) aos 
escravos, porque eles eram propriedade de outros, e para as mulheres 
porque seus deveres domésticos e de cuidados com as crianças eram 
vistos como impedimentos à participação política (SCOTT, 2005, p.15). 

 
Apesar de existir a ideia de um indivíduo universal abstrato, havia um ser 

concreto representante desse indivíduo, “a noção de individualidade carregava 

consigo também uma ideia de distinção e de diferenciação” (SCOTT, 2002, p. 33). 

As feministas apontavam então as incoerências de uma revolução que pregava a 

liberdade, igualdade e fraternidade, mas, na qual, nem todos eram considerados 

iguais. Apresentavam, assim, o paradoxo de uma sociedade em que a existência 

das mulheres era negada. Consequentemente, as mulheres foram excluídas da 
                                            
6
O pensamento Iluminista contribuiu para o processo de constituição da modernidade; na política, 

com uma proposta individualista de uma cidadania que estaria centrada na liberdade e na igualdade; 
no âmbito do conhecimento, com o triunfo da racionalidade cientifica (Cf. FALCON, Francisco José 
Calazans. Iluminismo. 2 ed. São Paulo: Ática, 1989). O Iluminismo buscava denunciar as ideias 
dogmáticas e autoritárias que impediam o crescimento humano. Os intelectuais desse movimento 
acreditavam na capacidade racional dos homens, que deveriam se libertar da opressão, do medo e 
das superstições; nesse sentido, pretendiam combater a ignorância por meio da luz da razão natural 
acessível a todos. Desenvolveu-se principalmente na França, ocorrendo mais tarde na Alemanha. “A 
Ilustração [...] acenou ao homem com a possibilidade de construir racionalmente o seu destino, livre 
da tirania e da superstição. Propôs ideais de paz e tolerância, que até hoje não se realizaram [...] Sua 
doutrina dos direitos humanos era abstrata, mas por isso mesmo universal, transcendendo os limites 
do tempo e do espaço suscetível de apropriações sempre novas, e gerando continuamente novos 
objetivos políticos” (ROUANET, 1998, p. 27). 
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categoria de indivíduos por meio do discurso da diferença sexual, que lhes recusava 

a participação política. 

A primeira onda do feminismo argumentava em favor da efetivação da 

igualdade universal, com direitos iguais garantidos para homens e mulheres. 

Tributária de reivindicações advindas da Revolução Francesa,  caracterizou-se pela 

busca da participação das mulheres na política e pelo direito ao voto, e se refere ao 

período ocorrido durante o século XIX e  o início do século XX.   

Scott (2002) afirma que o direito ao voto foi concedido às francesas apenas 

em 21 de abril de 1944; da mesma forma que, nas primeiras décadas do século XX, 

as mulheres de diferentes países conseguiram romper legalmente com alguns 

aspectos da desigualdade, conquistando o direito ao voto e o acesso à educação. 

Entretanto, o direito ao sufrágio universal não eliminou a problemática da diferença 

sexual, uma vez que a cidadania concedida às mulheres foi um dispositivo 

meramente formal: 

  
Esta foi uma luta específica que abrangeu mulheres de todas as classes. 
Foi uma luta longa, demandando enorme capacidade de organização e uma 
infinita paciência. Prolongou-se nos Estados Unidos e na Inglaterra, por 7 
décadas. No Brasil, por 40 anos, a contar da Constituinte de 1891 (ALVES, 
1984, p. 44). 

 
A reivindicação pelo voto feminino foi um significativo movimento político no 

início do século XX, posto que, apesar de as contestações terem começado no 

século XIX, seus resultados só foram obtidos no século seguinte. Denunciando a 

exclusão da mulher da possibilidade de participação nas decisões públicas, o 

referido movimento atingiu seu objetivo ― o direito ao voto. Após essa conquista, 

surgiram outros questionamentos acerca da diferença de perspectivas oferecidas 

aos homens e às mulheres, bem como a percepção de outros aspectos, que 

configuravam a condição social da mulher e foram se incorporando ao movimento 

feminista. 

Virgínia Wolf, escritora inglesa, cujas obras literárias foram publicadas no 

início do século XX, também teve ideias que contribuíram para a análise da situação 

das mulheres. Abordou a falta de acesso à educação, sendo educadas meramente 

numa perspectiva de formação que atendesse às futuras necessidades de gestão 

doméstica e cuidado dos filhos, bem como os obstáculos enfrentados por aquelas 

que desejassem prosseguir os estudos, tendo, assim, dificuldades de oportunidades 
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para se desenvolverem intelectualmente e construir uma estrutura financeira de 

forma autônoma. 

A obra Um teto todo seu, publicada em 1929, tornou-se uma referência 

importante no debate sobre o feminino e a literatura. Nessa obra,  Wolf (19--, p. 6) 

afirma que “a mulher precisa ter dinheiro e um teto todo dela se pretende mesmo 

escrever ficção”, aludindo assim à dependência financeira das mulheres, que tinha 

como consequência o cerceamento de suas decisões, bem como da sua autonomia 

de pensamento. 

Nesta mesma obra, a autora relata que, ao olhar as obras de Shakespeare, 

pensou que seria impossível a alguma mulher, que tivesse vivido na mesma época 

em que o autor, escrever as peças que ele escreveu; assim, imagina o que teria 

acontecido se Shakespeare tivesse tido uma irmã dotada de inteligência como ele. 

Wolf analisa os fatores que teriam contribuído para o seu desenvolvimento 

intelectual, como o acesso, desde a infância, a autores clássicos, estudo do latim e 

ingresso ao teatro. 

Em contrapartida, sua irmã, também dotada de intelecto, teria permanecido 

em casa, não teria sido mandada à escola e a todo o momento a impediriam do 

acesso ao conhecimento. Por volta dos vinte anos, encontrariam um noivo para ela 

e, dessa forma, suas ocupações não deveriam ser com livros, mas com tarefas 

domésticas. Não aceitando o casamento, fugiria de casa em direção a Londres, 

buscaria emprego no teatro, onde não existiam atrizes, ficaria grávida de um 

cavalheiro e acabaria se matando ― “quem pode medir o fogo e a violência do 

coração do poeta quando capturado e enredado num corpo de mulher?” (WOLF, 

[19--], p. 61). A autora apresenta um triste fim para a irmã fictícia de Shakespeare, 

Judith, cerceada em seus desejos, sendo-lhe oferecidas oportunidades diferentes de 

seu irmão, pois, ainda que tivesse fugido de casa, buscando se realizar, no século 

XVI não havia lugar para desejos de expansão e autonomia de uma mulher. 

Clarice Lispector (2005) alude à história contada por Wolf num escrito 

intitulado “A irmã de Shakespeare”, publicado em O Comício, em 1952. Lispector 

busca abordar a questão das diferentes oportunidades oferecidas a homens e 

mulheres. O texto resume a narrativa feita por Wolf e encerra-se, afirmando que 

“assim acaba a história que nunca existiu” (LISPECTOR, 2005, p. 92), ou seja, a 

história de mulheres que permaneciam na passividade, impedidas pelos costumes e 

normas de terem oportunidades, de se realizarem como desejassem.  
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Simone de Beauvoir, em sua obra O segundo sexo, composta por dois 

volumes, publicada em 1949, analisa a condição de submissão imposta às 

mulheres, não aceitando a justificativa essencialista que apresentava uma suposta 

natureza feminina como razão da diferença entre os sexos.  

Para Beauvoir [19--], era notável que a humanidade estivesse repartida em 

duas categorias de indivíduos, perceptíveis por meio de seus rostos, roupas, 

atitudes, interesses e ocupações; entretanto, caberia investigar por que a relação 

entre os dois sexos se apresentava de modo que a mulher se encontrasse numa 

situação diferenciada em relação ao homem, detentor de uma posição definida no 

mundo.  

A autora afirma que o tipo humano absoluto é o masculino, enquanto a mulher 

é o Outro, determinada por ele. A finalidade da mulher encontra-se no homem, ela 

existe para satisfazer as necessidades masculinas. Além disso, no momento em que 

a obra foi escrita, a maioria das mulheres dependia financeiramente de modo 

exclusivo de alguém deste sexo ― pai, marido, irmão etc. A dependência econômica 

era um elemento importante de subjugação da mulher, que se via desprovida de 

meios para gerar sua libertação do jugo masculino.  

A mulher ainda encontrava-se em desvantagem comparada aos homens, no 

que concernia a direitos adquiridos e respeitados, salários, oportunidades de 

trabalho etc. Embora as mulheres tivessem conquistado algum espaço, o mundo 

ainda pertencia aos homens, eles possuíam um prestígio trazido pela tradição, 

mantido desde o início de suas vidas. As mulheres, por sua vez, temendo renunciar 

as vantagens de sua submissão aos homens, continuavam tendo a sua proteção, 

inclusive a econômica: 

 
Recusar ser o Outro, recusar a cumplicidade com o homem seria para elas 
renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior pode 
conferir-lhe. O homem suserano protegerá materialmente a mulher vassala 
e se encarregará de lhe justificar a existência: com o risco econômico, ela 
esquiva o risco metafísico de uma liberdade que deve inventar seus fins 
sem auxílios. [...] O homem que constitui a mulher como um Outro 
encontrará nela, profundas cumplicidades. Assim, a mulher não se 
reivindica como sujeito, porque não possui os meios concretos para tanto, 
porque sente o laço necessário que a prende ao homem sem reclamar a 
reciprocidade dele, e porque, muitas vezes, se compraz no seu papel de 
Outro (BEAUVOIR, [19--], p. 15). 
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A mulher não se reivindica como sujeito por não possuir os meios necessários 

para a promoção de sua liberdade, pois sente ainda o laço que a liga ao homem; 

assim, não conseguindo desfazê-lo, aceita sua condição de Outro.  

Os caminhos da situação feminina são investigados pela autora na 

perspectiva da moral existencialista7, defendendo a luta pela liberdade individual.  

Para tanto, são levados em consideração os meios pelos quais as mulheres 

poderiam se realizar nas condições que lhes são impostas, buscando superar as 

circunstâncias que restringem a sua liberdade. 

Na perspectiva existencialista, “[...] o homem é responsável por aquilo que é. 

Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do 

que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência” (SARTRE, 

1973, p 12). Para o existencialismo, o homem é livre e deve construir um projeto de 

vida individual ― ser equivale a escolher-se. Assim, o ser humano é responsável por 

suas próprias escolhas.  

Beauvoir analisa a situação da mulher, através dessa perspectiva8, estando 

ela cerceada em sua liberdade, não apenas física, mas liberdade de consciência, de 

                                            
7
Sartre afirma, em O existencialismo é um humanismo (1973), que no século XVIII o ateísmo de 

alguns filósofos iluministas elimina a ideia de Deus, mas não a ideia de que a existência precede à 
essência, tributária de pensadores como Descartes ― “O homem possui uma natureza humana; esta 
natureza, que é o conceito humano, encontra-se em todos os homens, o que significa que cada 
homem é um exemplo particular de um conceito universal ― o homem” (SARTRE, 1973, p. 11). 
Segundo Sartre, o existencialismo que ele representa é mais coerente, pois afirma que se Deus não 
existe, há um ser em que a existência precede à essência; esse ser é o homem. Dessa forma, o 
existencialismo afirma que não existe uma essência humana que preceda à sua existência ― “[...] o 
homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se define. O homem, tal 
como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois 
será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há 
Deus para a conceber. O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, 
como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após esse impulso para a existência; 
o homem não é mais que o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo” (SARTRE, 1973, 
p. 12 ). 
8
“A perspectiva que adotamos é a da moral existencialista. Todo sujeito coloca-se concretamente 

através de projetos como uma transcendência; só alcança sua liberdade pela sua constante 
superação em vista de outras liberdades; não há outra justificação da existência presente senão sua 
expansão para um futuro indefinidamente aberto. Cada vez que a transcendência cai na imanência, 
há degradação da existência em "em si", da liberdade em facticidade; essa queda é uma falha moral, 
se consentida pelo sujeito. Se lhe é infligida, assume o aspecto de frustração ou opressão. Em ambos 
os casos, é um mal absoluto. Todo indivíduo que se preocupa em justificar sua existência, sente-a 
como uma necessidade indefinida de se transcender. Ora, o que define de maneira singular a 
situação da mulher é que, sendo, como todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e 
escolhe-se num mundo em que os homens lhe impõem a condição do Outro. Pretende-se torná-la 
objeto, votá-la à imanência, porquanto sua transcendência será perpetuamente transcendida por 
outra consciência  essencial e soberana. O drama da mulher é esse conflito entre reivindicação 
fundamental de todo sujeito que se põe sempre como o essencial e as exigências de uma situação 
que a constitui como inessencial” (BEAUVOIR, [19--], p. 22-23).  
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pensar por si mesma, de escolher-se, projetar-se no mundo, e, consequentemente, 

construir-se por meio de suas escolhas. Pois ela é o Outro do homem, não possui 

autonomia, não transcende, permanece na imanência, não tem escolha, encontra-se 

determinada por outra consciência que não é a sua.  

Husserl (2001) afirma que a consciência é um deslizar-se para fora de si, um 

constante transcender-se; o eu é a unidade de sentido do mundo, dando a esse 

mundo o significado que extrai de suas experiências, representações, pensamentos 

e julgamentos, “todo estado de consciência em geral é, em si mesmo, consciência 

de alguma coisa” (HUSSERL, 2001, p. 51).  

A ontologia sartreana baseia-se na oposição entre consciência como vazio, 

movimento, chamada de para-si e as coisas na densidade que a caracterizam, 

chamadas de em-si; a consciência é definida em relação ao ser-em-si: 

 
A consciência é consciência de alguma coisa: significa que a 
transcendência é estrutura cognitiva da consciência, quer dizer, a 
consciência nasce tendo por objeto um ser que ele não é [...] O que se pode 
chamar de subjetividade é consciência (de) consciência (SARTRE, 2005, p. 
34). 

 
Beauvoir utiliza o exemplo da relação entre o senhor e o escravo, dada por 

Hegel, em Fenomenologia do espírito (2003), para explicar a situação da mulher 

em relação ao homem; embora exista uma necessidade recíproca, o opressor 

encontra-se favorecido em relação ao oprimido, pois o opressor não percebe a 

necessidade que tem do outro, enquanto o oprimido interioriza a necessidade que 

tem do opressor, ainda que isso ocorra por meio do medo e da dependência ―  “a 

urgência da necessidade, ainda que igual em ambos, sempre favorece o opressor 

contra o oprimido” (BEAUVOIR, [19--], p. 14). Hegel (2003) afirma que uma 

consciência é reconhecida por outra consciência, transformando-a em “em-si” ― “o 

Outro é também uma consciência-de-si; um indivíduo se confronta com outro 

indivíduo [...] os indivíduos são um para o outro, à maneira de objetos comuns, 

figuras independentes, consciências imersas no ser da vida” (HEGEL, 2003, p. 145).  

Nesse sentido, Beauvoir [19--] afirma que ocorre uma hostilidade fundamental de 

uma consciência em relação à outra. Entretanto, caberia o questionamento do modo 

como o masculino tornou-se o único essencial, enquanto o feminino tornou-se a 

alteridade, aceitando ser colocado como Outro, não contestando a soberania do 

homem. 
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O conflito da mulher encontra-se na sua condição de ser humano possuidor 

de uma liberdade autônoma — consciência — que se encontra subordinada a 

condições impostas por outra consciência — o homem —  que a coloca na situação 

de Outro. E os processos de justificação, que reduziram o sexo feminino a uma 

condição inferior, seriam os mesmos utilizados para outras minorias. No caso das 

mulheres especificamente, os antifeministas chegaram, por exemplo, a mencionar 

os relatos de diversas áreas, como religião, filosofia, teologia, ciência, biologia, 

psicologia etc., a fim de justificarem a submissão dessas. 

Beauvoir inicia o volume dois de O segundo sexo: a experiência vivida, com 

a difundida frase “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Ao falar da infância, a 

autora enfatiza a questão de que não há um destino biológico, psíquico e econômico 

definidor do modo como a fêmea humana se assume na sociedade, “é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que 

qualificam de feminino. Só a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como 

um outro” (BEAUVOIR, 2008, p. 13). 

Pode-se notar que Beauvoir funda as bases do futuro movimento feminista da 

chamada segunda onda, ao apontar o ser mulher como uma construção, um produto 

social. As ideias defendidas por Simone de Beauvoir constituirão os fundamentos da 

reflexão feminista da década de 1960, ao apontar o feminino como criação social, 

percebendo os comportamentos apreendidos por meio do processo de socialização 

que atribui diferentes funções aos sexos ― aprende-se a ser homem ou mulher, 

consequentemente, se aceitam como naturais as relações de poder que perpetuam 

a condição de inferioridade da mulher. “O novo debate feminista demonstra que a 

hierarquia sexual não é uma fatalidade biológica e sim o fruto de um processo 

histórico e, como tal, pode ser combatida e superada” (ALVES, 1984, p. 56). 

Além disso, Beauvoir propôs em sua obra a necessidade de as mulheres 

unirem-se enquanto categoria, pois somente elas poderiam conhecer os seus 

problemas e falar sobre os mesmos. Atentou ainda para o fato de que as mulheres 

emancipam-se, no máximo, através de um paternalismo que busca mantê-las no 

lugar atribuído pelos homens, perpetuando-se, assim, a diferença. 

A partir da década de 1960, o feminismo aborda questões como a denúncia 

da defesa de um “eterno feminino” que atribui determinadas características à mulher, 

justificando uma essência própria, baseada em fatores biológicos, de modo que os 

papéis sociais seriam estabelecidos de acordo com a natureza de cada sexo.  



35 
 

Betty Friedan é uma importante representante do feminismo dos Estados 

Unidos que aconteceu na segunda metade do século XX, participou dos movimentos 

feministas das mulheres de classe média defensoras da igualdade de direitos. Sua 

obra Mística feminina, publicada em 1963, teve grande impacto, justamente por 

abordar questões que refletiam os problemas que acometiam as mulheres da época.  

Nos anos de 1950, após a II Guerra Mundial e a consequente necessidade do 

ingresso de mão de obra feminina no mercado de trabalho, as mulheres voltavam ao 

lar, para serem “rainhas” do espaço doméstico com suas novas comodidades, 

resultados do avanço tecnológico e da prosperidade capitalista. 

O cinema, a televisão e a publicidade promoviam a ideia do “sonho 

americano”, representação do modo de vida da classe média. Entretanto, apesar 

dos novos mecanismos inseridos no lar, surgiram patologias consideradas como 

próprias da dona de casa, frutos da paradoxal insatisfação em que viviam, pois elas 

encontravam-se submetidas a um modelo feminino que, na prática, não satisfazia as 

mulheres reais.  

Tal modelo impunha às esposas a submissão ao sucesso profissional dos 

maridos, renunciando aos seus próprios sonhos. Dessa forma, a esposa devotada 

ao lar abriria mão de sua liberdade e independência; em troca, viveria num âmbito 

cômodo e estável proporcionado pelo retorno financeiro advindo do trabalho do 

homem. 

Nesse sentido, a mulher deveria sentir-se feliz, mas, ao contrário, o que 

Friedan pôde observar, por meio de entrevistas e pesquisas de campo, foi que as 

mulheres sentiam-se melancólicas e insatisfeitas, já que percebiam que sua 

existência resumia-se a uma vida restrita ao lar, seguindo as exigências 

matrimoniais, encerrada numa vida rotineira, baseada em rígidas normas sociais, 

num contexto em que não conseguiam perceber o valor de si mesmas. 

Segundo Garzón (2012), tal condição levava as mulheres ao mal estar, a 

desequilíbrios emocionais e, até mesmo, chegavam ao extremo de não ver sentido 

na vida, cometendo suicídio. Essas mulheres encontravam-se em uma situação 

contraditória, por um lado, sentiam-se enaltecidas em serem esposas e mães, e, por 

outro lado, eram subordinadas às normas do matrimônio que reprimiam suas 

aspirações pessoais. 
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Friedan chamou esse fenômeno de “mal estar que não tem nome”: 

 
Aos poucos fui percebendo que o problema sem nome era partilhado por 
inúmeras mulheres do país inteiro.  
[...] Qual era exatamente esse problema sem nome? Quais as palavras 
usadas pelas mulheres ao tentar descrevê-lo? Às vezes diziam: «Estou me 
sentindo vazia... incompleta». Ou então: «Tenho a impressão de não 
existir». Às vezes apagavam a sensação com um tranqúilizante, julgavam 
que o problema relacionava-se com o marido ou os filhos. Ou então que 
precisavam redecorar a casa, mudar-se para um bairro mais agradável, ter 
um caso com alguém, ou mais um filho. De quando em quando consultavam 
um médico, apresentando sintomas que assim descreviam: «Sinto-me 
cansada.. . Zango-me tanto com as crianças que chego a me assustar.. . 
Tenho vontade de chorar sem motivo». (Um médico de Cleveland 
denominou-o «síndrome da dona de casa»).  
[...] Por vezes uma mulher dizia-me que a sensação tornava-se tão 
opressiva que ela saía de casa e punha-se a caminhar a esmo pelas ruas. 
Ou então desatava a chorar (FRIEDAN, 1971, p. 21-22). 

 
A autora se dedicou a estudar as causas das frustrações, fatigas crônicas e 

doenças sem diagnósticos claros que as mulheres de classe média sofriam. 

Percebeu que o problema encontrava-se no fato de que as mulheres deveriam se 

sentir felizes com a vida doméstica que tinham, mas elas se sentiam sem identidade 

e autonomia, sem valor.  

O “mal estar que não tem nome” era fruto da “mística feminina”, que consistia 

na defesa do papel da mulher como esposa e mãe. A identidade das mulheres não 

era construída por elas mesmas, mas era elaborada e imposta por outros. Friedan 

criticou a “mística” que estabelecia o modelo de dona de casa e mãe de família 

como obrigatórios. 

Nesse momento, nos EUA, as mulheres se casavam cada vez mais jovens, a 

maioria com menos de 20 anos, o matrimônio era uma aspiração social, desejado 

desde a infância. Entretanto, ao casar-se, abandonavam a possibilidade de 

crescimento profissional, deixando até mesmo os estudos. A saída apontada por 

Friedan para que as mulheres ficassem livres da subordinação era o acesso ao 

trabalho remunerado e à educação superior. Dessa forma, os outros direitos viriam e 

elas teriam possibilidade de construir-se de modo autônomo, percebendo sua 

identidade. 

Segundo Piscitelli (2002), ainda que o pensamento feminista não constitua um 

todo unificado, as abordagens posteriores aos anos de 1960 apresentaram algumas 

ideias comuns, como considerar que as mulheres ocupavam lugares sociais 

subordinados em relação aos homens, questionando o caráter natural dessa 

subordinação. Tal dependência decorre do modo como a mulher é construída 
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socialmente; entretanto, já que consiste numa construção, acarreta que possa ser 

mudada. Alterando o modo como as mulheres são construídas e, 

consequentemente, percebidas, mudam-se os papéis sociais que elas 

desempenham.  

Nesse sentido, as feministas reivindicaram a igualdade no exercício dos 

direitos, questionando as bases da desigualdade; criaram um sujeito político coletivo 

― as mulheres ―, uma identidade de grupo, buscando estratégias que acabassem 

com a subordinação, tentando também conhecer suas causas originais, pois, não 

sendo algo natural, seria passível de ser combatida. 

As correntes do pensamento feminista que se desenvolveram nos anos de 

1960, especificamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra apresentaram diferença 

na percepção das origens e causas da opressão feminina, bem como dos meios 

para livrar-se dela. A vertente do feminismo socialista, por exemplo, defendeu a 

causa da opressão das mulheres, baseada na argumentação de Friedrich Engels 

presente em sua obra As origens da família, a propriedade privada e o Estado, 

de 1884. 

Engels, na obra supracitada, afirma que a família é um elemento que nunca 

permanece estacionado, é ativo, passando de uma forma inferior a uma superior. A 

família monogâmica teria surgido de outros modelos de família, partindo da 

consanguínea, cujos grupos conjugais eram classificados por gerações, existindo 

cônjuges comuns, até a família sindiásmica, que teria originado a monogâmica.  

A família sindiásmica proibiu o matrimônio entre parentes consanguíneos, 

consolidando a união conjugal por pares, baseada nos costumes. Um homem 

passou a viver apenas com uma mulher. Entretanto, a poligamia e a infidelidade 

eram direitos dos homens, exigindo-se fidelidade apenas às mulheres, sendo o 

adultério feminino cruelmente castigado. Os filhos pertenciam à mãe após a extinção 

do vínculo conjugal. 

Com o aumento das riquezas, o homem alcançou uma posição mais 

importante do que a da mulher na família e, para que o filho se valesse dos bens do 

pai, após sua morte, inverteu-se a ordem da herança que anteriormente era 

atribuída à mãe: 

 
Assim, foram abolidos a filiação feminina e o direito hereditário materno 
sendo substituídos pela filiação masculina e o direito hereditário paterno. 
Não sabemos a respeito de como e quando se produziu essa revolução 
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entre os povos cultos, pois isso remonta aos tempos pré-históricos. [...] 
Resultou daí uma espantosa confusão, que só podia  ser remediada ― e 
parcialmente o foi ― com a passagem ao patriarcado [...]  
O desmoronamento do direito materno, a grande derrota do sexo feminino 
em todo o mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa; a 
mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria 
do homem, em simples instrumento de reprodução. Essa baixa condição da 
mulher, manifestada sobretudo entre os gregos dos tempos heróicos e, 
ainda mais, entre os dos tempos clássicos, tem sido gradualmente retocada, 
dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas de maior 
suavidade, mas de maneira alguma suprimida (ENGELS, 2002, p. 61). 

 

Engels defende que a subordinação feminina teria sido fruto do surgimento da 

propriedade privada, em busca da manutenção dos bens do pai. Assim, na família 

monogâmica, para a maior solidez nos laços conjugais, só o homem pode romper 

com esses laços. Detentor de todo poder, a ele é sancionado o direito à infidelidade 

conjugal. Em contrapartida, a mulher infiel é duramente castigada.  

Na Grécia Antiga, por exemplo, a mulher legítima deveria tolerar as 

infidelidades do marido, guardando a castidade e a fidelidade conjugal. Ela era 

apenas mãe dos filhos legítimos do homem, governanta da casa. A origem da 

monogamia ocorreu por interesses econômicos, em nome da propriedade privada, 

não teria surgido na história como uma reconciliação entre o homem e a mulher, 

mas “surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação 

de um conflito entre os sexos” (ENGELS, 2002, p. 70).  A família monogâmica nasce 

do predomínio do homem; sua finalidade é a de gerar filhos, cuja paternidade seja 

indubitável, pois tais filhos legítimos seriam futuramente herdeiros dos bens do pai. 

No âmbito do feminismo radical, tributário das ideias de Marx e Engels, 

defendeu-se que, para que as mulheres fossem libertadas da opressão masculina, 

seriam necessárias a derrota do patriarcado com o uso de estratégias, como, por 

exemplo, o controle das mulheres sobre a reprodução. O pensamento feminista 

encontra no patriarcado a origem da opressão. O termo patriarcado foi generalizado, 

configurando-se na ideia de que os homens, universalmente, oprimiam as mulheres.  

A partir dessa análise, surge a categoria mulher como representação de 

grupo. Independente de sua classe e etnia, eram oprimidas por serem mulheres. 

“Em termos de prática política, as feministas procuraram desvendar multiplicidades 

de relação de poder presentes em todos os aspectos da vida social e isto as levou a 

tentar agir nas mais diversas esferas” (PISCITELLI, 2002, p. 6). 

Nos anos de 1960, movimentos de resistência e reivindicação das mulheres 

aconteceram na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Eles eram contra a 
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discriminação da presença da mulher na vida pública e sua limitação como esposa e 

mãe. Assim, questionavam a velha ordem patriarcal e, também nesse período, as 

mulheres da classe média começaram a entrar no mercado de trabalho. No Brasil, o 

feminismo não se desenvolveu isoladamente, mas estabeleceu relações com o 

feminismo latino-americano; além disso, não esteve alheio ao contexto mundial. 

A segunda onda do feminismo apresenta a tentativa de erguer um novo 

paradigma, o feminino. Desenvolve-se ainda a análise da escrita feminina, tendo 

entre suas representantes Hélène Cixous e Luce Irigaray, abordando a questão da 

linguagem como elemento de formação de estereótipos sobre as mulheres. 

Defendiam que uma literatura escrita por mulheres era necessária, na qual o 

feminino pudesse narrar a si mesmo, descrever-se, em oposição à linguagem 

masculina dominante. Assim, “a escrita feminina subverte qualquer hierarquia 

masculinista, do sistema falocêntrico, que coloca o outro negativo feminino em 

posição de falta” (SACRAMENTO, 2012, p. 260). 

Irigaray (2009) afirma que os textos demonstram a teleologia do discurso, em 

que não é possível o lugar do feminino, apenas aquele do reprimido e censurado. 

Nesse sentido, seria importante modificar a representação dominante que 

corresponde a modelos exclusivamente masculinos. Entretanto, não se trata de 

inverter a ordem falocrática, mas de alterá-la de algum modo.  

Cixous (2001) defende que os signos de representação apresentam-se na 

forma de binarismos hierarquizados, também ocorrendo no âmbito da literatura. 

Dessa forma, o pensamento funciona por oposição, estando os pares opositivos 

diretamente relacionados com a distinção homem/mulher, que também caracteriza 

uma oposição hierárquica submetida à organização conceitual do homem.  

A oposição é ordenadora de valores que apresentam a mulher como passiva 

ou não existente, submissa ao que o homem quer que seja, ao modo como ele a 

descreve. História e literatura, tudo se refere ao homem, caracterizando o 

falocentrismo ― o poder do homem representado no falo ― logocentrismo e 

falocentrismo encontram-se vinculados ―  o enunciador é o masculino, é aquele que 

usa a palavra ― caracterizando o falologocentrismo, reforçando a submissão do 

feminino à ordem masculina. 

É necessário que a mulher exista, apresentando assim uma ameaça ao 

edifício das representações dominantes, realizando reflexões referentes à 

feminilidade. Segundo Cixous (2001), a história pode ser contada de outro modo, por 
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meio do despertar das mulheres, ao perceberem a sua separação do mundo exterior 

e sua restrição ao mundo interior do lar, determinadas pelo cotidiano; enquanto o 

homem é o agente da cena pública. A mulher encontra-se na sombra projetada pelo 

homem, ela é excluída do espaço do sistema dominante do qual participa apenas 

como aquela que assegura o seu funcionamento por meio da reprodução. Ela se vê 

a partir do homem que a vê como quase nada, não habita sequer seu próprio corpo, 

sendo desconhecida para si mesma.  

O falologocentrismo é reprodutor de velhos esquemas, baseado no dogma da 

castração, da falta, construtor de mulheres determinadas ― escritas como invisíveis, 

estranhas, impenetráveis, misteriosas, obscuras e proibidas. A mulher é, assim, 

deixada à margem, é anulada. 

É necessário que exista o outro para que a reprodução da diferença e a 

subjugação exista, sendo a máquina de reproduzir oposições alimentada a fim de 

fazer funcionar a economia e o pensamento. Os códigos masculinos, construtores 

do ideal de virilidade, mantém a mulher nula até para si mesma. Cixous (2001) 

retoma a dialética hegeliana do senhor e do escravo ― consciência que objetiva 

outra consciência, a coisifica, torna-a em-si ― como exemplo da constituição da 

diferença e da dominação na sociedade ocidental. 

Segundo a autora, não é obrigatório que as barreiras econômicas e políticas 

apareçam nos livros, de modo a reproduzir o sistema dominante, pois, por meio da 

escritura, podem-se ultrapassar os modelos impostos e escrever novas concepções. 

Ainda que seja difícil definir uma prática feminina da escritura, devido ao discurso 

regido pelo sistema falocêntrico dominador, pode-se começar a falar, a descrever 

relações do feminino, do seu imaginário com o real e com a escritura, fazendo assim 

com que a mulher conquiste o âmbito da palavra.  

Ao escrever, a mulher coloca-se num lugar distinto daquele que reservaram 

para ela, o lugar do silêncio. Desse modo, mostra a sua voz, descreve seus anseios, 

suas características e as especificidades do seu corpo.  

Cixous (2001) defende que escrever retiraria a censura existente na relação 

entre a mulher e seu corpo, restituindo-lhe seus bens, prazeres e órgãos, libertando-

a do eterno papel de culpada. No âmbito do que está escrito, nas suas diversas 

áreas, a tradição falocêntrica é homogênea, mas a autora defende que neste mesmo 

campo, onde o falologocentrismo reina, pode haver a inscrição do outro que ainda 
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não se narrou, da diferença, não se deixando intimidar pelas estabelecidas 

estruturas sociais.  

Irigaray (2009) analisa a teoria psicanalítica, a partir de Freud, para quem as 

primeiras fases do desenvolvimento sexual se desenvolvem de maneira idêntica em 

meninos e meninas, pois as zonas erógenas são as mesmas para ambos; 

entretanto, a menina só interagiria com tais zonas em determinado período do seu 

desenvolvimento, a infância. O clitóris é considerado um pequeno pênis que traz 

sensações agradáveis com a masturbação. Dessa forma, a libido é sempre 

masculina, mesmo quando se manifesta na mulher. 

Não serão analisados aqui os aspectos da teoria psicanalítica, cabe apenas 

ressaltar a sua defesa do falo como órgão dominante. Segundo Irigaray (2009), a 

psicanálise freudiana defende que, para que a feminilidade aconteça, a atividade 

sexual da menina deve ser transformada em passividade.  Assim, estabelecem-se 

as diferentes funções nas relações sexuais, nas quais o masculino é ativo, viril, 

possuidor do falo. Em contrapartida, o feminino é objeto, passivo, possuidor de um 

órgão genital castrado.  

A sexualidade da mulher é pensada a partir do masculino, a vagina seria 

apenas um orifício que serve de envoltório e de atrito para o pênis. Nessa 

concepção de relação sexual, nada se diz a respeito do prazer da mulher, pois ela é 

apresentada em estado de carência, de atrofia do sexo, de inveja do pênis que não 

possui. O sexo feminino é visto como um não sexo, pois o único sexo reconhecido é 

o masculino, consequentemente, o corpo da mulher é desconhecido para ela 

mesma, dispõe-se a um desejo que não é seu. Irigaray (2009) defende que o prazer 

sexual feminino não se restringe à sua localização na vagina ou no clitóris, mas a 

mulher teria uma pluralidade de zonas erógenas. Entretanto, a psicanálise é 

criticada pelas feministas da segunda onda, pois a feminilidade é definida no sentido 

de falta, reforçando assim o binarismo que coloca a mulher em posição inferior em 

relação ao homem. 

A terceira onda do feminismo teve início na década de 1990, chamada 

também de pós-feminismo. Baseou-se nas ideias de pensadores como Foucault e 

Derrida, considerados pós-modernos ou pós-estruturalistas.  

Os filósofos considerados pós-modernos questionam o projeto iluminista da 

modernidade, que defendeu as luzes da razão como possibilidade de iluminação das 

trevas da ignorância representadas pela Escolástica, a metafísica medieval e a 
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teologia cristã. A razão iluminaria a inteligência dos homens, tornando-os 

esclarecidos e, ao terem acesso ao conhecimento verdadeiro, estariam livres da 

ignorância. Com todos os homens esclarecidos, a sociedade se desenvolveria de 

forma democrática e igualitária; além disso, o projeto iluminista defendeu a 

existência de indivíduos constituídos por atributos inerentes, ancorados em 

pressupostos metafísicos anteriores à sua representação singular.  

O racionalismo iluminista como crença de que a razão seria capaz de 

alcançar a verdade e de que a ciência tornaria os homens conhecedores da 

natureza é tributário da defesa da razão proposta por Descartes9
 no século XVII. 

Para ele, a razão humana, inata em todos os homens, é capaz de alcançar o 

conhecimento claro e distinto, certo e seguro, por meio de um método necessário 

para o alcance da verdade. Nesse sentido, as bases metafísicas da representação 

ocidental foram estabelecidas numa perspectiva essencialista e universalista.  

No fim dos anos de 1960, surgem pensadores que levantam questões em 

busca da desconstrução do discurso filosófico ocidental. “Desde a Grécia antiga, as 

filosofias são discursos globais, totalizantes, que procuram os primeiros princípios e 

fins últimos para explicar ordenadamente o Universo, a Natureza, o Homem” 

(SANTOS, 1986, p. 73). O desenvolvimento da racionalidade no Ocidente teria 

acontecido a partir do próprio conceito de razão. Assim, a filosofia ocidental partilha 

a ideia de um centro, de algo que unifica e estrutura sua construção teórica, o 

chamado logocentrismo, constituindo um discurso que apresenta especificidades e 

determinações ― conceitos erigidos como verdades absolutas e eternas, o 

conhecimento transformado em verdade metafísica e atemporal.  

A crise da razão apresenta-se assim como crise da subjetividade, herdeira da 

modernidade, do pensamento cartesiano, defensor do sujeito que conhece a 

verdade indubitável do cogito. Defendendo a ideia de uma renovação do 

pensamento, a partir da ruptura dos valores tidos como tradicionais pela sociedade 

ocidental, o pensamento  pós-moderno rejeita a existência de significados estáveis, 

de uma adequação entre a linguagem e o mundo concreto, e de verdades e fatos 

estabelecidos como únicos objetos de investigação para o conhecimento. As formas 

de sistematização são questionadas, ocorrendo uma valorização do singular 

concreto; em contrapartida, refuta-se o universal abstrato dominante e normativo, 

                                            
9
Cf. DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Trad. Homero Santiago e Maria Ermantina 

Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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tributário do racionalismo moderno. Busca-se uma subjetividade não mais universal, 

mas singular. Dessa forma, apresenta-se contra a hegemonia da racionalidade que 

dominou a era moderna, determinante de modos de pensar e agir na sociedade. 

Judith Butler é um importante expoente do pensamento pós-estruturalista no 

âmbito do feminismo e da teoria Queer. A autora10
 analisa os valores atribuídos ao 

corpo que acabam constituindo-o tal como ele é pensado, buscando perceber a 

vinculação entre a materialidade do corpo e a performatividade do gênero. Na 

maioria das vezes, a diferença sexual é justificada por meio de elementos materiais; 

entretanto, a diferença sexual não é simplesmente uma diferença material, mas  

também marcada e formada por práticas discursivas.  

Nesse sentido, a categoria sexo é normativa; relaciona-se ao ideal regulatório 

da sexualidade como visto por Foucault11, isto é, o sexo, além de ser uma norma 

social, é parte de uma prática regulatória que produz os corpos, governando-os e 

determinando-os. A força regulatória constitui o poder produtivo que demarca e 

diferencia os corpos que controla. Portanto, o sexo modela-se através de um 

suposto ideal regulatório, cuja materialização é imposta reiterada e discursivamente  

a fim de produzir certos efeitos comprometidos com a sua perpetuação. 

Foucault (2006) defende que as sociedades modernas apresentam uma nova 

organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova 

organização, o poder não se concentra apenas no setor político, no Estado, mas 

está disseminado em variados âmbitos da vida social, fragmentado em 

micropoderes, visando à sua eficácia. Os micropoderes se espalham pelas diversas 

instituições da vida social, são exercidos por uma rede de agentes sociais, que 

interiorizam e cumprem as normas estabelecidas.  

A sociedade ocidental é marcada pelo valor da veracidade. Ela produz e faz 

circular discursos que funcionam como verdade e, por essa razão, detêm poderes 

específicos: 

 
[...] a "economia política" da verdade tem cinco características 
historicamente importantes: a “verdade” é centrada na forma do discurso 
científico e nas instituições que o produzem; está submetida a uma 
constante incitação econômica e política [...] é objeto, de várias formas, de 
uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos aparelhos de 

                                            
10

Cf. BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: Guacira Lopes 
Louro (orgs). O corpo educado: problemas da sexualidade. Trad. de Tomaz Tadeu da Silva. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2007.p. 152-172. 
11

Cf. FOUCAULT, MICHEL. História da sexualidade I: a vontade de saber. Trad. Maria Thereza da 
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1999. 
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educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é relativamente 
grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é produzida e 
transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns 
grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, 
escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de 
confronto social (as lutas "ideológicas") (FOUCAULT, 2006, p. 13). 

 

O controle social ocorreria por meio do discurso “verdadeiro” propagado e 

defendido em diferentes âmbitos. A problemática do sujeito em Foucault baseia-se 

na noção de que ele é algo constituído e objetivado a partir da luta travada no 

cotidiano, através das estratégias de ação e das práticas discursivas. E o indivíduo 

moderno aparece aí como objeto, como corpo dócil e útil, um sujeito preso a uma 

identidade que reconhece como sua, constituído a partir dos processos de 

subjetivação. “O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” 

(FOUCAULT, 2006, p. 8); o poder se dá na forma de assujeitamento dos corpos. 

Segundo Butler (2007), as normas regulatórias materializam o “sexo” por meio 

do e no corpo. Mas a materialização nunca é completa, os corpos não se conformam 

totalmente com as normas impostas, há a possibilidade de rematerialização.  As 

possibilidades de rematerialização aparecem no domínio, onde a força regulatória 

pode se voltar contra ela mesma, gerando rearticulações que colocariam em 

questão a força hegemônica da própria lei regulatória. Na perspectiva de Foucault, 

existem formas de resistência ao poder, uma vez que a verdade não existe fora do 

poder ou sem ele. “A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 

múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder” (FOUCAULT, 

2006, p. 12). Assim, cada sociedade tem os discursos que acolhe e faz funcionar 

como verdadeiros. 

Butler defende que a performatividade do gênero é reiterativa e citacional; por 

meio dela, o discurso produz os efeitos que ele nomeia, na medida em que as 

normas regulatórias do “sexo” trabalham de forma performativa ― prática ―  para 

constituir a materialidade dos corpos, do sexo do corpo e da diferença sexual, a fim 

de consolidar o imperativo heterossexual, “verdade” instituída e defendida. 

A materialidade do corpo é o efeito produtivo do poder. O gênero é uma 

construção cultural imposta à matéria ― corpo, por essa razão a materialidade do 

corpo não pode ser pensada de forma separada da materialização da norma 
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regulatória do “sexo”. Segundo Butler, o modo como as pessoas agem, andam, 

falam,etc., consolidam a impressão de serem um homem ou uma mulher. O gênero 

é performático, é realizado, age-se de modo que a ação reflita o papel associado a 

um determinado gênero, essas representações é que são apresentadas ao mundo e 

acabam determinando a que gênero a pessoa pertence. Entretanto, esse é um 

fenômeno que está sendo produzido e reproduzido constantemente.  

Assim, o gênero é performativo, e Butler defende que existem poderes 

institucionais bem como práticas informais que tentam manter as pessoas em seu 

lugar de gênero. O gênero é culturalmente formado, mas também é um domínio de 

agência, o que é muito importante para resistir à violência que é imposta por normas 

de gênero ideais, especialmente, contra aqueles que não se conformam a essas 

normas de apresentação. 

A autora12
 parte da concepção de sujeito masculino, base do pensamento 

Ocidental; para tanto, propõe-se a investigar como o poder se configura a fim de 

construir a relação binária, que caracteriza o sujeito e o Outro, homens e mulheres; 

pois, se o regime epistemológico que estabelece a heterossexualidade fosse 

desmascarado, seria demonstrado que o mesmo é o produtor e o reificador de 

categorias consideradas ontológicas. Segundo Butler, o poder opera na produção da 

estrutura binária, na qual o conceito de gênero é pensado e os termos homem e 

mulher conformam-se a uma matriz heterossexual. “Ser mulher constituiria um ‘fato 

natural’ ou uma performance cultural, ou seria a ‘naturalidade’ constituída mediante 

atos performativos discursivamente compelidos, que produzem o corpo no interior 

das categorias de sexo e por meio delas?” (BUTLER, 2012, p. 9). 

A autora baseia-se em Foucault, em sua perspectiva de crítica genealógica, 

investigando as apostas políticas que designam como origem e causa as categorias 

de identidade que aparecem como tal, mas são efeitos de instituições, práticas e 

discursos oriundos de diversos lugares. Assim, busca centrar sua investigação em 

duas instituições definidoras da identidade de gênero, o falocentrismo e a 

heterossexualidade compulsória. 

Apesar de Butler discordar de alguns aspectos presentes nas ideias 

defendidas por Beauvoir, é bom que se diga que o pensamento da francesa 

expressa antes as discussões em relação às questões de gênero com os 

                                            
12

Cf. BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
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instrumentos de que dispunha na sua época; pois, como afirma Scott (2002, p. 280) 

em A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem ―  “À 

semelhança de todas as feministas, Simone de Beauvoir deve ser lida em termos 

dos discursos políticos e filosóficos de seu tempo”.  

O percurso das reivindicações políticas do feminismo bem como de suas 

discussões teóricas não se restringem aos pontos aqui explanados. Apresentou-se 

apenas uma tentativa de delimitação de questões abordadas em determinados 

períodos históricos e que possibilitam a relação entre as teorias construídas e a 

análise literária proposta pelo trabalho. 
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3 NASCENDO HOMEM E MULHER PARA O MUNDO 

 

 

A partir da análise de alguns contos clariceanos que serão apresentados 

nesse trabalho, é possível perceber a presença de diferentes características 

associadas a personagens femininos e masculinos. Lispector apresenta histórias em 

que os limites estão colocados e separados por gêneros, existindo assim 

comportamentos próprios atribuídos a cada um deles.  

Tal delimitação estabelece a relação entre os indivíduos, baseada em 

modelos previamente estabelecidos, reproduzidos socialmente e discursivamente, o 

que torna possível o exame acerca de como esses personagens se relacionam.  

Importante notar como os personagens estudados encontram-se no caminho 

daquilo que se deve ser, e esse dever os ronda. Nascer para o mundo, no sentido 

de se tornar de fato alguém nesse mundo, exercendo funções, tornando-se figura 

pública ou privada, acarreta em delimitar-se de alguma forma, caracterizando-se 

como pertencente a um determinado sexo. 

Nas histórias analisadas, a preocupação com o desempenho de papéis é 

tema recorrente. Pode-se notar que tanto masculino quanto feminino encontram-se 

entrelaçados em situações em que ambos não sabem ao certo o que fazer. A 

menina e a moça anseiam por se tornar mulher, enquanto o menino tenta provar que 

já é homem, nesse sentido, os dois lutam por uma definição que, na verdade, já está 

socialmente estabelecida, sendo dolorosa e aflitiva para ambos. Nesse caminho 

ocorre o processo de conhecimento e distinção entre os sexos; a princípio, os 

personagens compartilham uma tentativa de complementação mútua, mas essa é 

deixada de lado pela premência da passagem para a vida adulta.  

Os personagens jovens, tanto femininos quanto masculinos,  apresentam-se 

em conflito com a ordem patriarcal vigente, no sentido de que vivem inicialmente 

como se não a percebessem, mas chega o momento em que não podem fugir dela, 

pois essa os antecede. As personagens  buscam o autoconhecimento através do 

relacionamento com o sexo oposto, geralmente,  aproximam-se de alguém que  seja 

alvo de desejo amoroso, demonstrando a tentativa de  interação e cumplicidade; 

quando experimentam o mundo juntos e falam  sobre ele. Por outro lado, 

experimentam o desmascaramento da formação das identidades fixas trazidas pelo 

discurso acerca do gênero, ainda que tenham de se tornar homens e mulheres para 
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o mundo. Tal descoberta leva-os a romperem com a união inicial, diante da 

comprovação de que não podem viver juntos de forma harmoniosa, ainda que assim 

o desejassem. 

 

 

3.1 Meninas preciosas e Meninos afortunados 

 

 

As adolescentes do sexo feminino apresentam-se numa busca de si e da 

possibilidade de autonomia, entretanto, anseiam por tornarem-se adultas, mulheres, 

assim, a realização da individualidade entra em conflito com o despertar para os 

homens. Pode-se notar que o desenvolvimento das moças não seguirá o mesmo 

caminho dos rapazes. 

No conto “Restos de carnaval” (LISPECTOR, 1998a), o narrador- 

personagem parte de um acontecimento atual, o carnaval daquele ano, para 

rememorar os carnavais da sua infância em Recife. Podem-se observar 

características da construção do feminino já eminentes na menina, através do 

desejo de tornar-se mulher, por ainda não saber as delimitações que a esperam.  A 

personagem expressa o fardo de ser criança13
 e a expectativa por tornar-se adulta: 

 
Nesses três dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser 
uma moça ― eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável ― 
e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas 
minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da 
meninice (LISPECTOR, 1998a, p. 26). 

 

 
Nos dias de carnaval, ela podia enfim fantasiar-se de moça, realizando um 

desejo intenso, que chega até mesmo a ser nomeado de sonho. Beauvoir [19--] 

questiona o que seria a tão aclamada feminilidade, que associada a elementos 

considerados femininos caracterizaria a mulher, eternizando a ideia de que ela deve 

ser de determinada forma e não de outra, “bastará uma saia ruge-ruge para fazê-la 

descer a terra?” (BEAUVOIR, [19--], p. 7). Para a personagem do conto sim, a 

maquiagem e os cabelos arrumados a transportariam para outro patamar, a fariam 

                                            
13

Em “Tentação” (LISPECTOR, 1998a, p. 47), a partir do encontro com um cão que passava na rua 
com sua dona ― despertando na personagem o desejo seguido da impossibilidade de ter aquele cão 
para si ― a infância também aparece como um momento vulnerável a ser superado com a idade 
adulta. “Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse 
uma mulher”. 
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crescer. A infância é tomada como um período de vulnerabilidade que é preciso 

ultrapassar. 

A narradora descreve a si mesma como uma menina de cabelos lisos, dos 

quais não gostava, mas suas irmãs os enrolavam para os dias de carnaval, cedendo 

ao seu desejo de tornar-se uma moça. O carnaval daquele ano foi diferente, a mãe 

de uma amiga confeccionara uma fantasia de rosa feita com papel crepom, 

sobrando papel, a mãe da amiga resolveu fazer uma fantasia para a personagem, 

que estava animada e ansiosa, aceitando humilde a fantasia feita das sobras de 

outra. A menina vaidosa planejava usar combinação em baixo da roupa, pois, se 

acaso chovesse não ficaria exposta, “[...] à idéia de uma chuva que de repente nos 

deixasse, nos nossos pudores femininos de oito anos, de combinação na rua, 

morríamos previamente de vergonha” (LISPECTOR, 1998a, p. 27).  

Os pudores femininos já estão previamente estabelecidos na criança, o seu 

corpo infantil ainda não é enfaticamente sexuado, entretanto, ela já o carrega de 

sentido ― uma mocinha não poderia expor seu corpo publicamente, deveria 

resguardá-lo. 

No conto analisado, desde a infância, a criança do sexo feminino anseia por 

usufruir de certos elementos a que apenas as pessoas adultas do seu sexo têm 

acesso. Tal situação pode remeter a uma justificativa essencialista que atribuiria 

esses desejos da personagem como pertencentes à sua natureza, construindo 

caracterizações diferenciadas entre os dois sexos reconhecidamente existentes, 

colocando-os sempre em polos opostos.  

Segundo Bourdieu (2010), a divisão entre os sexos foi socialmente construída 

de modo a ser vista como natural e dessa forma legitimada, assim, o corpo é sempre 

marcado por determinações ― “O mundo social constrói o corpo como realidade 

sexuada e como depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes” 

(BOURDIEU, 2010, p. 18) ― essa aplicação é incorporada e estendida a todas as 

esferas da sociedade, especialmente ao próprio corpo humano, que se encontra 

subjugado por essa diferenciação entre os sexos biológicos, fator que perpetuaria a 

dominação masculina. Assim, a diferença arbitrária e simbólica, socialmente 

construída, entre homens e mulheres, é justificada e naturalizada pela diferença 

biológica entre os sexos. 

Em “Restos de carnaval” (LISPECTOR, 1998a), o ano em que finalmente teria 

uma fantasia, marcou a personagem devido a um acontecimento negativo. Quando 
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ela estava se arrumando; a mãe piorou de uma doença e mandaram que ela fosse 

rápido à farmácia comprar um remédio, ela saiu correndo, vestida de rosa, com os 

cabelos ainda enrolados, sem ruge e sem batom, “o rosto ainda nu não tinha a 

máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil” (LISPECTOR, 1998a, 

p. 28). Só horas depois, quando as coisas se acalmaram em sua casa, é que a irmã 

penteou seus cabelos e a maquiou, mas, a alegria e a expectativa já haviam morrido 

dentro dela, ela tinha sido desencantada, “não era mais uma rosa, era de novo uma 

simples menina” (LISPECTOR, 1998a, p. 28).  

A maquiagem14 em vez de embelezá-la a torna “um palhaço pensativo de 

lábios encarnados” (LISPECTOR, 1998a, p. 28). E, num momento de tristeza, em 

que a alegria de ir ao carnaval fantasiada pela primeira vez era suprimida pelo 

remorso de saber que a mãe estava doente em casa, viera-lhe a salvação — “E se 

depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar” (LISPECTOR, 

1998a, p. 28) — um menino de 12 anos, que para ela já era um rapaz: 

 
[...] esse menino muito bonito parou diante de mim e, numa mistura de 
carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos, 
de confete: por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E 
eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim 
alguém me havia reconhecido: eu era, sim, uma rosa.  

 
É o masculino quem a reconhece e a completa naquele momento, fazendo 

com que se sinta uma mulherzinha e de fato, uma rosa. Não bastava que a 

personagem desejasse ser uma moça e utilizasse elementos que contribuíssem 

para essa composição, foi necessário que uma pessoa, da sua faixa etária e do sexo 

oposto, a reconhecesse como tal. Isso significava ser uma moça para alguém e esse 

alguém era um menino, cujo nome não é citado, mas que, apesar de aparecer 

rapidamente na narrativa, é o desfecho da história, a solução, aquele que a salva, 

um “príncipe encantado”, que novamente a encanta e a reconhece como a rosa que 

ela se sentia. 

Segundo Cixous (2001), as belas dormem à espera dos príncipes que 

chegarão para despertá-las, passivas, desejáveis e impotentes, elas os esperam 

desde sempre. Mas, ao despertar, o sonho termina, pois a continuação de suas 

                                            
14

Em “A mensagem” (LISPECTOR, 1999b), a maquiagem ― atributo associado às mulheres ― num 
momento de desencanto, também aparece como um elemento negativo que, em vez de embelezar, 
enfeia e ridiculariza. 
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vidas acontecerá no âmbito sociocultural; nessa perspectiva, busca demonstrar que 

o “sonho” construído para a mulher não equivaleria à sua realidade.  

Assim, o príncipe encantado povoa o imaginário da criança, resultado de 

histórias ouvidas e repetidas, de personagens que passam a habitar seus desejos e 

sonhos, perpetuando-se na adolescente e, consequentemente, na mulher que 

esperará pelo homem ideal. Assim, a idade adulta se mostrará como desamparo, 

fruto de expectativas não realizadas. 

Nos contos aqui analisados, que tratam de adolescentes e do consequente 

despertar para o corpo feminino e suas implicações, em algum momento da 

narrativa, as moças se encontrarão sob o olhar masculino, submetidas a ele, 

tornando-se mulher para o mundo a partir do aval do olhar desejoso do homem. 

Existiria um período em que estariam prontas para seguir a sua natureza, o seu 

destino, segundo Beauvoir [19--], a mulher encontra-se determinada desde o 

nascimento pela sua estrutura fisiológica ― seu sistema reprodutor que já se 

encontra constituído, esperando apenas para amadurecer com a chegada da 

puberdade. “Desde o nascimento, a espécie toma posse dela e tenta afirmar-se” 

(BEAUVOIR, [19--], p. 46).  

Para Beauvoir [19--],  é perceptível que a sociedade se divide em duas 

classes de indivíduos que apresentam características notadamente diferentes. A 

mulher encontra-se definida principalmente pela sua função biológica que a 

determina como “fêmea” que gera e cria os filhos, esses e outros elementos 

contribuem para a perpetuação da ideia do “eterno feminino”. Entretanto, não 

bastaria nem a função biológica, nem as características associadas ao feminino, 

para definir de forma tão simples o que é uma mulher.   

Outra questão colocada pela autora diz respeito aos elementos indicados 

como femininos, que cerceiam a mulher numa estipulação dos modos que deve 

assumir e se apresentar: 

 
Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: “Sou uma 
mulher”. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá qualquer 
outra afirmação. Um homem não começa nunca por se apresentar como um 
indivíduo de determinado sexo: que seja homem é natural (BEAUVOIR, [19-
-], p. 9). 
 

A pessoa classificada como pertencente ao chamado sexo feminino estaria 

assim previamente definida como alguém que pensa, fala ou age de determinada 

forma por pertencer a esse sexo, por ser uma mulher. Nesse sentido, toda a questão 
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que engloba os dois sexos, segundo a autora, começa pelo reconhecimento de que 

o homem é o positivo e o neutro, e se  usa a palavra homem para referir-se à 

humanidade, a mulher aparece como o negativo, como limitada. O status do homem 

encontra-se definido, pois o homem é o universal, enquanto a mulher, o particular, 

ela encontra-se encerrada numa subjetividade,  já que o tipo humano absoluto é o 

masculino. A mulher é vista como ovários e útero, é delimitada em sua subjetividade, 

“[...] diz-se de bom grado que ela pensa com suas glândulas” (BEAUVOIR, [19--], p. 

10). 

O despertar para a mocidade e o consequente destino feminino pode ser 

percebido também no conto “Preciosidade” (LISPECTOR, 1998b), que narra a 

história de uma moça de quinze anos.  A preciosidade que nomeia o conto refere-se 

ao tesouro que uma moça representa, pois o fato de ser virgem, intocada, pura e 

casta; remete ao corpo imaculado, do qual homem algum se apossou, a castidade 

aparece assim como o bem mais precioso de uma mulher15. Para a sociedade,  o 

valor da moça restringia-se à sua virgindade, já a personagem sentia-se preciosa 

para si mesma; ainda que enfrentasse a crise do crescimento:  

 
Tinha quinze anos e não era bonita. Mas por dentro da magreza, a vastidão 
quase majestosa em que se movia como dentro de uma meditação. E 
dentro da nebulosidade algo precioso. Que não se espreguiçava, não se 
comprometia, não se contaminava. Que era intenso como uma jóia. Ela  
(LISPECTOR, 1998b, p. 82). 

 

Seu valor encontra-se no corpo, suposto objeto para os homens, novo e 

intocado, mas é também preciosa para si mesma pelo potencial que acredita ter. A  

                                            
15

No século XIX, a ideia de que a mulher deve ser mãe dedicada e esposa atenciosa é reforçada, 
pois o casamento burguês visa à formação da família que contribuía para a manutenção social do 
homem. Nesse contexto, “a virgindade feminina era um requisito fundamental [...] funcionava como 
um dispositivo para manter o status da noiva como objeto de valor econômico e político” (D’INCAO, 
2001, p. 235). Tais  pressupostos perpetuaram-se e ainda determinavam normas  comportamentais 
na maior parte do século XX.  Neste,  uma moça,  como forma  de pureza sexual, deveria manter-se 
virgem e a família a velar pela permanência deste estado, até  que fosse encontrado um bom 
casamento. Ainda nos anos de 1950, continuavam claras as distinções entre papéis femininos e 
masculinos, o trabalho da mulher era visto com preconceito e o homem era o provedor da família. “A 
mulher ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais ― ocupações domésticas e o 
cuidado dos filhos e marido ― e das características próprias da feminilidade, como instinto materno, 
pureza, resignação e doçura. Na prática, a moralidade favorecia as experiências sexuais masculinas 
enquanto procurava restringir a sexualidade feminina aos parâmetros do casamento convencional” 
(BASSANEZI, 2001, p. 608-609).  
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personagem tinha uma vida sua16, composta por pequenas atividades diárias como 

se arrumar e pegar o ônibus para ir à escola, além de poder escolher, em segredo, 

se tomaria banho ou não. Seu ritual diário constituía o que acreditava ser sua 

autonomia, atravessar a rua deserta e levantar o braço para que o ônibus parasse,  

 

dava-lhe a sensação de possuir certo poder, entretanto, o mesmo se dissipava ao 

entrar no ônibus cheio de operários: 

 
[...] que “poderiam lhe dizer alguma coisa”. Aqueles homens que não eram 
mais rapazes. Mas também de rapazes tinha medo, medo também de 
meninos. Medo que lhe “dissessem alguma coisa”, que a olhassem muito. 
Na gravidade da boca fechada havia a grande súplica: respeitassem-na 
(LISPECTOR, 1998b, p. 83). 

 
A personagem tinha medo do assédio de homens, meninos e rapazes, o que 

a poupava é que os homens ainda não a viam, ela tinha “enorme sombra de moça 

sem homem” (LISPECTOR, 1998b, p. 83). A narrativa ilustra a preocupação da 

personagem em se preservar, pois, todos “sabiam” que ela era uma moça, por essa 

razão, sentia um  desconforto.  

O corredor da escola, onde os colegas ficavam também era um desafio para 

ela, mais uma ameaça a vencer. Ela não queria ser notada pelas pessoas do sexo 

masculino. “O corpo recém-desenvolvido da menina confere-lhe um ‘vasto’ poder 

sobre os homens, que resulta, não obstante, numa nova espécie de vulnerabilidade 

a avanços sexuais” (PEIXOTO, 2004, p. 184). 

Na sala de aula sentia-se salva, pois era tratada como um rapaz, ao mostrar-

se como uma mulher que pensa, camufla-se num suposto patamar masculino que é 

aquele socialmente aceito. Dessa sorte, acreditava livrar-se de ser alvo de algum 

tipo de desejo: 

 
Onde era inteligente. [...] adivinhava a repulsão fascinada que sua cabeça 
pensante criava nos colegas, que, de novo, não sabiam como comentá-la. 
[...] Aprendera a pensar. O sacrifício necessário: assim “ninguém tinha 
coragem” (LISPECTOR, 1998b, p. 85). 
 

                                            
16

As adolescentes dos contos analisados neste trabalho percebem-se a si mesmas como possuidoras 
de certa autenticidade, questionam-se, inquietam-se com o mundo, preferem não se adequar às 
normas sociais e à família, mesmo que para isso se exercitem através de pequenos atos de 
“transgressão” como não tomar banho, não dormir, pensar em assuntos que as diferenciem das 
outras pessoas, mudanças de estado de ânimo, desinteresse pelas coisas que acontecem no seu lar, 
por exemplo. Acreditam que essas qualidades devem ser preservadas, pois constituem sua 
individualidade e originalidade. 
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Ao se constituir como uma mulher que pensa, perde os chamados atributos 

femininos que serviriam como elementos para a conquista dos homens ― mulher 

frívola, pueril ou frágil. Seu ideal era o de não ter contato com eles, ignorava até 

mesmo o professor, assim evitava o risco da aproximação com o masculino. Pois, 

espera-se que as mulheres sejam femininas, “sorridentes, simpáticas, atenciosas, 

submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas” (BOURDIEU, 2010, p. 82).  

Segundo Bourdieu (2010, p. 25), o corpo tem seu lugar na diferença sexual, 

através dos usos atribuídos ao corpo feminino e masculino. Estabelece-se assim o 

vínculo entre o falo e o logos ― o corpo masculino refere-se ao âmbito público, 

aquele que faz frente e toma a palavra, enquanto a mulher é afastada desses 

lugares, dessa forma, não deve fazer uso público do seu corpo, nem da palavra. A 

cintura, por exemplo, delimita-se como símbolo de clausura, a mulher que não 

desamarra a sua cintura, preservando-a e mantendo-a fechada é considerada 

virtuosa, casta e pura. Tais modos de preservação da pureza da mulher resguardam 

o fechamento do corpo feminino do perigo permanente do desejo do homem, 

“braços cruzados sobre o peito, pernas unidas, vestes amarradas”. 

Segundo Butler (2007), os valores atribuídos ao corpo acabam constituindo-o 

tal como ele é pensado. O sexo, além de ser uma norma social, é parte de uma 

prática regulatória que produz os corpos, governando-os e determinando-os, e essa 

força regulatória apresenta-se como o poder produtivo que demarca e diferencia os 

corpos que controla. A materialização do sexo no corpo é imposta através da 

reiteração, da performatividade, que é o modo como o discurso produz certos 

efeitos, repetindo-os e perpetuando-os. As normas regulatórias materializam o 

“sexo” por meio do e no corpo. 

A personagem do conto “Preciosidade” ao sair do perigo do espaço público, 

estando em casa sozinha, apenas com a empregada, não precisava mais andar 

como um soldado, sempre em expectativa e reserva, forjando uma suposta 

austeridade, a fim de conseguir respeito. Ela queria ser forte e vigorosa, jamais 

mostrar fraqueza na frente de um homem: 

 
Quando tinha dez anos, relembrou, um menino que a amava jogara-lhe um 
rato morto. Porcaria! Berrara branca com a ofensa. Fora uma experiência. 
Jamais contara a ninguém. Com a cabeça entre as mãos, sentada. Dizia 
quinze vezes: sou vigorosa, sou vigorosa, sou vigorosa ― depois percebia 
que apenas prestara atenção à contagem. Suprindo com a quantidade, 
disse mais uma vez: sou vigorosa, dezesseis. E já não estava mais à mercê 
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de ninguém. Desesperada porque, vigorosa, livre, não estava mais à mercê. 
Perdera a fé (LISPECTOR, 1998b, p. 86). 

 
Depois dessa possível “decepção amorosa”, quando  um menino que a 

amava havia realizado um gesto nada afetuoso, a personagem decide fechar-se e 

constituir-se como alguém forte que não seria humilhada por ninguém. Como um 

menino que a amava poderia jogar-lhe um rato morto, isso é ato de amor? O 

masculino afasta-se de atos que possam remeter à afetividade, pois esses fazem 

parte de atributos considerados femininos.  

Questões relacionadas ao poder masculino e à sexualidade podem ser 

percebidas nessa história. A violência originada do masculino aparece ainda na 

infância da personagem, contribuindo para o seu fechamento e resguardo. 

Entretanto, ela se vale de um caminho, do qual parecia não poder fugir, a 

cada manhã acordava com o “mesmo mistério intacto” (LISPECTOR, 1998b, p. 87). 

Finalmente, em uma manhã fria ocorre o inevitável encontro com dois rapazes, que 

andavam na rua deserta: 

 
Seu coração se espantou. [...] “eles vão olhar pra mim, eu sei, não há mais 
ninguém para eles olharem e eles vão me olhar muito!” Mas como voltar e 
fugir, se nascera para dificuldade. Se toda a sua lenta preparação tinha o 
destino ignorado a que ela, por culto, tinha que aderir. Como recuar, e 
depois nunca mais esquecer a vergonha de ter esperado em miséria atrás 
de uma porta? (LISPECTOR, 1998b, p. 88). 

 
A personagem encontra-se diante de um caminho estabelecido, precisando 

encarar esse momento com coragem, como se não tivesse medo dele, ela era uma 

moça e seu destino era o de corpo de mulher desejada, futuramente a serviço do 

homem. Era como se seguisse um caminho predeterminado ao qual as partes 

envolvidas tinham que se submeter. “Ela os ouvia e surpreendia-se com a própria 

coragem em continuar. Mas não era coragem. Era o dom. E a grande vocação para 

um destino. Ela avançava, sofrendo em obedecer” (LISPECTOR, 1998b, p. 88). 

Sabia que não podia fugir do que estava estabelecido para uma mulher, pois, 

“mesmo quando se foge correm atrás, são coisas que se sabem. [...] Fazei com que 

eles não digam nada, fazei com que eles só pensem, pensar eu deixo” 

(LISPECTOR, 1998b, p. 89).  

O corpo feminino constitui-se como “corpo-para-o-outro, incessantemente 

exposto à objetivação operada pelo olhar e pelo discurso dos outros” (BOURDIEU, 

2010, p. 79). As características corporais seriam apreendidas através de esquemas 



56 
 

de percepção e, segundo o autor, o olhar constitui-se como um poder simbólico que 

depende da posição daquele que percebe e de quem é percebido: 

 
[...] o mal-estar, a timidez ou a vergonha são tanto mais fortes quanto maior 
a desproporção entre o corpo socialmente exigido e a relação prática com o 
próprio corpo imposta pelos olhares e as reações dos outros. Ela varia 
nitidamente segundo o sexo e a posição no espaço social (BOURDIEU, 
2010, p. 81). 

 
O autor refere-se ao uso prático do corpo, de acordo com o lugar que lhe é 

imposto, atribuindo-lhe posição social, entretanto, nem sempre a relação entre lugar 

exigido e adequação do corpo ocorre de forma pacífica. A personagem do conto não 

queria ser um corpo desejado, queria ser alguém que passasse sem ser notada, 

sem atrair olhares alheios. Ela tinha medo que os rapazes percebessem que já era 

uma moça e estava pronta para recebê-los.  A dominação masculina, segundo 

Bourdieu (2010, p. 82), constituiria a mulher como objeto simbólico, um ser-

percebido que existe pelo e para o olhar dos outros, ela encontra-se constantemente 

submetida, são “objetos receptivos, atraentes, disponíveis”. 

Beauvoir (2008, p. 55) ressalta o constrangimento das adolescentes ao 

perceberem a atração produzida por seus corpos: “Por baixo da blusa, os seios 

exibem-se, e esse corpo, que a rapariga confundia com o seu Eu, aparece-lhe como 

carne; é um objeto que os outros olham e veem”. 

Ao se cruzarem na rua os dois rapazes a tocaram e saíram correndo, então 

aconteceu o momento em que se confessa que eles sabiam o que ela era. Eles 

correram porque achavam que ela fosse gritar, “eles não sabiam que não se grita” 

(LISPECTOR, 1998b, p. 90).  

A mulher é aquela que cala, inserida num sistema patriarcal, no qual ela 

ocupa o lugar do dominado, não pode exprimir o que se passa com ela, pois essa 

tradição não a ampararia. Segundo Barbosa (2001), o que é tratado pelo narrador 

como o destino da personagem se realizando, pode ser interpretado como uma 

violação do corpo feminino, um caso de agressão contra a personagem e contra as 

mulheres em geral. Pode-se tomar como exemplo o silêncio das mulheres quando 

são vítimas de algum tipo de abuso sexual, como se elas mesmas fossem culpadas 

pelo acontecido, pois seus corpos não pertencem a elas, são seres vulneráveis. 

“Tentando encontrar uma explicação para o comportamento dos rapazes, ela 

transfere a culpa para os seus sapatos de solado de madeira por terem feito barulho 

e atraído atenção” (BARBOSA, 2001, p. 63).  



57 
 

Mesmo após os homens já terem sumido correndo na rua, ela recuou e 

permaneceu encostada num muro, a mulher humilhada pelo homem, fraca diante 

das suas ações, não tem reação à altura, ela está à mercê do outro. A personagem 

sentiu-se então sozinha no mundo, “ela era tão feia. Ela possuía tão pouco, e eles 

haviam tocado. Ela era tão feia e preciosa” (LISPECTOR, 1998b, p. 92). Eles haviam 

tocado no que ela tinha de mais precioso, seu recato e recolhimento, seu valor de 

“moça sem homem”.  

O assédio dos rapazes parece provar à personagem que ela não é preciosa; 

o ser especial, autêntico e protegido, perde naquele momento todo poder que 

acreditava ter.  

No processo de passagem iniciado no encontro com os rapazes, ela se abre 

para a vida adulta: 

 
[...] uma mulher não pode andar com salto de madeira, chama muita 
atenção! 
[...] ― Você não é uma mulher e todo salto é de madeira. 
Até que, assim como uma pessoa engorda, ela deixou, sem saber por que 
processo, de ser preciosa. Há uma obscura lei que faz com que se proteja o 
ovo até que nasça o pinto, pássaro de fogo. 
E ela ganhou os sapatos novos (LISPECTOR, 1998b, p. 93). 

 
A substituição dos sapatos barulhentos com saltos de madeira, por outros 

novos que não fizessem barulho remete ao silêncio da mulher, que apaziguará seus 

ideais de preciosidade e poder; sendo os sapatos novos o elemento de transição 

para a vida adulta. A personagem deixa de ser preciosa, porque já é uma mulher, 

não mais uma moça que ainda consegue não ser notada. Ser uma mulher como 

qualquer outra, delimitada por tudo o que se está determinado, vulnerável, retira a 

sua suposta autonomia e individualidade. 

Em “Gertrudes pede um conselho” (LISPECTOR, 1999a) apresenta-se outra 

moça com dezessete anos. Encontra-se também em estágio de passagem ― 

adolescência ― e de inquietação, num momento em que acredita poder pensar por 

si mesma. A personagem tentava transgredir de alguma forma as regras 

estabelecidas, buscando uma espécie de autoafirmação, numa demonstração da 

sua autenticidade. Para tanto, “não acreditava em Deus, tomava banho bem em 

cima do almoço, não usava uniforme do colégio e resolvera fumar” (LISPECTOR, 

1999a, p. 20). Tinha também oscilações de humor ora triste, ora alegre, e,  alguns 

momentos, apresentava-se  forte, outras doce, às vezes sentia-se muito feliz. 
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“Sentia que ‘podia’. Fora feita para ‘libertar’. ‘Libertar era uma palavra imensa, cheia 

de mistérios e dores”. 

A personagem acreditava-se livre e também capaz de libertar os outros. 

Apresentava certo desleixo com sua aparência, que também denota uma 

possibilidade de descaracterização da feminilidade. “Sentou-se de modo que o seu 

próprio peso “passasse a ferro” a saia amarrotada” (LISPECTOR, 1999a, p. 19). 

Gertrudes, muitas vezes, mantinha-se fechada, alheia ao mundo ao seu redor, mas, 

ao contrário da personagem do conto “Preciosidade” (LISPECTOR, 1998b), não 

tinha medo dos homens, desejava “um quarto só seu, muitos homens a amá-la. [...] 

Tenho dezessete e acho que já posso começar a viver” (LISPECTOR, 1999a, p. 21-

22). Pode-se perceber o desejo pelo masculino e a expectativa de sua chegada17. 

As pessoas de sua casa pareciam não perceber o fogo que ardia dentro dela, 

sentia-se incompreendida, por essa razão, procurou uma doutora que a chamou, 

após ler sua carta. Depois de uma conversa, deu-lhe o seu parecer:  

 
“Idade difícil... todos são... quando menos se espera...” 
― Essa inquietação, tudo que você sente é mais ou menos normal, vai 
passar. Você é inteligente e vai compreender o que vou lhe explicar. A 
puberdade traz distúrbios e... 
[...]― Isto vai passar. Você não precisa trabalhar, nem fazer nada de 
extraordinário. [...] se quiser arranje um namorado. Então... (LISPECTOR, 
1999a, p. 23). 

 
A doutora procurou mostrar-lhe que aquelas sensações eram normais na sua 

idade, mas a personagem acreditava que aquilo que sentia era muito maior do que 

distúrbios da puberdade, era algo belo, pois o seu inquietar-se diante das coisas era 

diferente  do que sentiam  as outras pessoas.   

Na narrativa, por meio de um pensamento de Gertrudes, pode-se notar que 

os jovens possuiriam certa animosidade disfarçada, por acharem que o mundo pode 

ser do jeito que esperam e não como é. Depois da conversa com a doutora, pensou 

que o seu destino havia mudado: 

 
Pensava: antes era daquelas que existem, que se movem, casam, têm 
filhos simplesmente. E dagora em diante um dos elementos constantes de 

                                            
17

Em outro conto, “Uma história de tanto amor” (LISPECTOR, 1998a), apresenta-se uma     menina 
que gostava de cuidar de galinhas e tinha grande capacidade de amar, mesmo sem esperar 
reciprocidade, assim, quando se tornasse mulher, esse seu amor poderia ser direcionado aos 
homens, numa busca de completude e de satisfação da necessidade de cuidar de outro ser, “a 
menina era um ser feito para amar até que se tornou moça e havia os homens” (LISPECTOR, 1998a, 
p. 143). 
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sua vida seria Tuda, consciente, vigilante, sempre presente (LISPECTOR, 
1999a, p. 28). 

 
Gertrudes acreditava que encontrara o seu caminho e que este seria diferente 

daquele percorrido por outras pessoas, teria outra vida. Entretanto, pensava na 

possibilidade de ficar sozinha no futuro, no medo e na falta de apoio, decidiu que 

faria o que quisesse não o que lhe dissessem que era certo; assim, a adolescência 

apresenta-se como um momento de passagem, de tentativa de entendimento do 

mundo, com angústias e expectativas, como, por exemplo, a de se tornar mulher; 

mas, ao mesmo tempo, acredita que o fato de ficar adulta a livraria dos anseios e 

angústias próprios daquela idade: 

 
Aos vinte anos seria uma mulher caminhando sobre a planície 
desconhecida... Uma mulher! O poder oculto desta palavra. Porque afinal, 
pensou, ela... ela existia! Acompanhou o pensamento a sensação de que 
tinha um corpo seu, o corpo que o homem olhara, uma alma sua, a alma 
que a doutora tocara (LISPECTOR, 1999a, p. 29). 

 
A personagem acreditava assim que não precisava de ninguém, achava que 

era livre, que seu corpo e sua alma lhe pertenciam, acreditava que teria um papel 

muito maior na vida; mas, por outro lado, não sabia o que fazer consigo mesma. 

Pode-se perceber que a adolescência é colocada como uma fase vulnerável, na qual 

se acredita numa individualidade que se efetivará na idade adulta. Entretanto, essa 

possibilidade de autonomia, com a chegada da maturidade, acaba sendo 

impossibilitada, quando a mulher percebe que não tem domínio sobre o seu corpo, 

não tem voz na sociedade, não se constitui como ser autônomo. Além disso, apesar 

de Gertrudes achar que é diferente de alguma maneira, não deixa de confiar no aval 

do olhar do homem que corrobora a sua existência. 

Enquanto as meninas anseiam por sair de um momento vulnerável  que é a 

infância, vivendo a expectativa de serem  moças, as adolescentes buscam 

conservar sua autenticidade como algo muito valioso, resguardando-se de 

elementos externos que possam contaminar ou destruir suas individualidades, 

entretanto, também vivem a expectativa de serem mulheres. Dessa forma, pode-se 

notar que as personagens, muitas vezes, voltam-se para um futuro, no qual  suas 

vidas poderiam ser melhores, porém, no decorrer da análise dos contos, percebe-se 

que a vulnerabilidade da criança e da moça permanecerão na mulher, pois não se 

trata de tempo, mas de condição, ao constituir-se como alguém do sexo feminino, 
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encontram-se delimitadas por inúmeras questões, que cercearão seus modos de ser 

e de estar no mundo. 

No que diz respeito aos personagens masculinos, as perspectivas serão 

outras, diferenciadas daquelas apontadas para o feminino; entretanto, não menos 

cerceadoras e repressoras, apenas revestidas de um status social que, 

aparentemente, os coloca como seres livres, mas que não deixa de situá-los em 

determinada categoria.  

No conto “O primeiro beijo” (LISPECTOR, 1998a), enfatiza-se o tornar-se 

homem ligado à descoberta do órgão sexual, como fonte de reprodução, prazer e 

dominação. A partir de uma conversa do personagem com sua namorada, que 

queria saber se ele já havia beijado outra mulher antes, inicia-se a recordação de 

uma experiência que o personagem teve, a qual acredita ter sido o seu primeiro 

beijo. Numa viagem, em que sentira muita sede, encontrou, antes dos outros 

colegas, uma fonte de água; e, segundo a narrativa, seu instinto animal não falhara, 

ao abrir os olhos a fim de perceber de onde jorrava a água, viu do que se tratava: 

 
Abriu-os e viu bem que era a estátua de uma mulher e que era da boca da 
mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente ao primeiro gole 
sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. 
E soube que havia colado sua boca na boca da mulher de pedra. A vida 
havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. 
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado: mas não é de 
uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador de vida... 
Olhou a estátua nua. 
Ele a havia beijado (LISPECTOR, 1998a, p. 158-157). 

 

Nota-se que o local, onde o rapaz vai saciar sua sede é justamento nos lábios 

de uma mulher. Tal informação permite a associação entre o desejo do homem pelo 

corpo feminino, representado na estátua, que jorra a água que matará a sede do 

rapaz, além disso, enfatiza-se o fato de a estátua estar nua, como forma de 

sedução.  

O personagem teria sido guiado até a fonte por seu instinto, o que também 

denota uma suposta natureza masculina. Um dos argumentos utilizados no passado, 

para justificar os caminhos do feminino e do masculino, bem como o modo como se 

relacionam, assentam-se em um suposto essencialismo, naturalizado no biológico. 

Nessa perspectiva, as diferenças seriam explicadas pelos ovários e testículos, 

caracterizando mulheres como tímidas e recatadas e homens como viris, 

condicionados a uma essência sexual imutável. Segundo Bourdieu (2010, p. 33), a 
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perspectiva que relaciona os gêneros a partir da divisão, institui-se no falo como 

símbolo da virilidade e da honra masculina, estabelecendo “a diferença entre os 

corpos biológicos em fundamentos objetivos da diferença entre os sexos, no sentido 

de gêneros construídos como duas essências sociais hierarquizadas”. 

O rapaz questiona-se e depara-se com o fato de que o líquido vivificador ― o 

esperma ― não é expelido pela mulher, mas pelo homem18.  Segundo Badinter 

(1993), o falo é o significante maior do masculino e, na ordem simbólica, está ligado 

ao poder do homem; em contrapartida, a mulher, desprovida de falo, não tem um 

equivalente simbólico.  

Pode-se perceber que ainda que aquela experiência represente um processo 

de iniciação para o rapaz, tratava-se de uma mulher de pedra, não um ser humano, 

mas o personagem guarda aquela recordação como se tivesse sido o seu primeiro 

beijo. Dessa forma, o homem reforça ideias de virilidade e de experiência sexual e a 

narrativa mostra que, a partir do contato com a estátua e do suposto beijo, o 

personagem tem sensações que não havia sentido antes: 

 
Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes 
relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha 
acontecido.  
Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de 
coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida 
era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, 
num equilíbrio frágil. 
Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a 
verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes 
jamais sentido: ele... 
Ele se tornara homem (LISPECTOR, 1998a, p. 159). 

 

O personagem teria tido a sua primeira ereção, provocada pelo contato com 

uma forma feminina nua, ainda que não humana, esta excita o corpo do adolescente 

e provoca sensações relacionadas à sua sexualidade; o personagem, estando na 

fase de puberdade, não pode evitar o sentimento de maravilhamento diante das 

curvas da mulher de pedra. Tal cena retrataria a descoberta do falo e uma 

consequente iniciação sexual, o tornar-se homem encontra-se associado ao 

desenvolvimento e ao uso do órgão genital.  

                                            
18

Segundo Beauvoir [19--], existiram muitos discursos em prol da superioridade do gameta masculino, 
enfatizando-se a diferença entre o óvulo e o espermatozoide, no sentido de demonstrar o óvulo como 
fixo, passivo e interno, enquanto  o espermatozoide é móvel e rápido; o óvulo aparece à espera dele.  
 



62 
 

Essa sensação até então desconhecida, traz ao personagem a ideia de que 

se inicia um novo momento e, a partir da descoberta da ereção e da ejaculação, 

torna-se um homem. Segundo Irigaray (2009), o órgão fálico é reconhecidamente 

valioso, a sociedade ocidental dedica atenção quase exclusiva à ereção masculina; 

a disputa entre homens, muitas vezes, encontra-se vinculada ao falo.  

Nessa perspectiva, a descoberta do pênis caracteriza-se como elemento de 

ingresso na vida dos homens. A definição do gênero está diretamente ligada à 

sexualidade, “uma das características mais evidentes da masculinidade é a 

heterossexualidade” (BADINTER, 1993, p. 99).  

Para Butler (2007), a materialidade dos corpos expressa a dinâmica do poder, 

ocorrendo a vinculação entre o processo de “assumir” um sexo, a questão da 

identificação e os meios discursivos por meio dos quais “o imperativo heterossexual 

possibilita certas identificações sexuadas e impede ou nega outras identificações” 

(BUTLER, 2007, p. 155). No conto analisado, o personagem reforça valores ligados 

à masculinidade como a atração pelo feminino e a virilidade que se constituirão 

como elementos de passagem para a vida adulta. 

Segundo Badinter (1993), com o progresso do capitalismo ocorrido no século 

XX, a virilidade americana e europeia foram identificadas com o sucesso simbólico 

representado pelo dinheiro. Em “Começos de uma fortuna” (LISPECTOR, 1998b) 

Carlinhos desejava possuir dinheiro, mas ainda precisava pedi-lo ao pai. O 

personagem busca compreender a conexão do dinheiro com o poder e sua utilidade 

para atrair meninas, pois poderia convidá-las para sair, “pelo visto basta ter uns 

cruzeirinhos que mulher logo fareja e cai em cima” (LISPECTOR, 1998b, p. 108). 

Tais preocupações o faziam sentir-se homem, dividido em ter uma vida fora 

de casa completamente diferente da que tinha no lar e em questionar se as 

mulheres eram exploradoras, pois os homens é quem pagavam quando as 

convidavam para sair. Carlinhos gostaria de não ter que explicar como usaria o seu 

dinheiro, fator que remete à ideia de independência financeira. No fim do conto, ele 

continua interessado em adquirir mais dinheiro e informações sobre finanças.  

Pode-se notar que, nos processos de iniciação percebidos nos contos 

analisados, as meninas desejam ser adultas, tornando-se mulheres, numa 

expectativa de autonomia, já os meninos iniciam-se por meio de elementos 

relacionados à sexualidade e ao poder, reforçando a virilidade, reconhecido valor 

masculino. Em contrapartida, as meninas e moças são valiosas por serem castas, 
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segundo Bourdieu (2010), as mulheres constituem-se como capital simbólico, devido 

ao seu valor de troca, devendo ser resguardadas das ofensas e das suspeitas, uma 

vez que seu maior valor estaria justamente na sua reputação e na castidade.   

Dessa forma, impõe-se uma diferenciação dos usos dos corpos, 

especialmente no que diz respeito ao sexual, a fim de produzir “homens viris” e 

“mulheres femininas”. A postura do corpo masculino é relacionada à inteireza “da 

retidão, da ereção do corpo ou de seus substitutos simbólicos, a pirâmide de pedra, 

a estátua” (BOURDIEU, 2010, p. 92).  A base da constituição masculina está na 

libido dominante, tornar-se homem está diretamente ligado ao despertar da 

heterossexualidade. O corpo feminino é sexualizado, numa linguagem de sedução, 

corpos cuidados19 que estão sempre a mercê do olhar masculino; enquanto o 

homem, por seu turno, não tem seu corpo em evidência e suas roupas denotam 

mais posição social do que atrativos sexuais. 

Beauvoir [19--, p. 46] afirma que o homem se realiza no mundo por meio de 

seu corpo que é algo reconhecido e valorizado e tem a sua vida sexual integrada à 

sua existência individual, “no desejo e no coito, sua superação na espécie confunde-

se com o momento subjetivo de sua transcendência: ele é seu corpo”. Para a autora, 

o corpo é o meio a partir do qual o mundo é tomado a fim de esboçar projetos 

individuais e, nessa perspectiva, homens e mulheres, possuindo corpos carregados 

de sentidos, se realizariam no mundo a partir desse corpo que não é neutro.  

A adolescente, por exemplo, percebe que seu corpo não lhe pertence, não 

expressa sua individualidade, torna-se coisa diante do olhar masculino, “na rua, 

acompanham-na com o olhar, comentam-lhe a anatomia; ela gostaria de ficar 

invisível; tem medo de tornar-se carne e medo de mostrar essa carne” (BEAUVOIR, 

2008, p. 56). 

O dualismo entre os gêneros é reconhecido ainda na infância a fim de 

construir a identidade sexual, consequentemente, os sexos vivenciam de forma 

diferente a adolescência e os caminhos que os levarão para a vida adulta.  Butler 

(2007) defende que, quando é feito um exame e descobre-se o “sexo” da criança, 

um ser inicialmente neutro transforma-se em “ele” ou “ela”, sofrendo, 

consequentemente, as interferências do gênero. A nomeação estabelece fronteiras e 

                                            
19

“extrema atenção à aparência física  [...] elas se veem reduzidas na condição de instrumentos de 
exibição ou de manipulação simbólicas” (BOURDIEU, 2010, p. 120-121). 



64 
 

diferenças e inculca a norma social por meio da repetição de características 

atribuídas ao feminino e ao masculino. 

As narrativas analisadas que denotam processos de iniciação masculina e 

feminina apresentam contrastes no modo como os personagens perceberão a si 

mesmos. Observa-se a passividade das moças em oposição à atividade dos 

rapazes; enquanto as meninas são preciosas por seu valor de moças intocadas e 

puras, os meninos, por outro lado, são afortunados por sua virilidade e precocidade 

no interesse em assuntos financeiros. Os rapazes preocupam-se em integrar-se, 

enquanto as moças buscam proteger-se, tentando preservar uma suposta 

autonomia, mas na expectativa do masculino. Nessa perspectiva, as personagens 

femininas se desenvolverão ligadas a laços de afeição, iniciadas como seres 

vulneráveis, procurarão a cumplicidade no sexo oposto, em uniões de amizade ou 

de interesse amoroso, em contrapartida, os personagens masculinos se mostrarão 

alheios aos anseios femininos, cultivando sua defendida superioridade.  

 

 

3.2 Identificação e cumplicidade  

 

 

Em algumas histórias, narram-se momentos da personagem feminina com 

alguém desejado e amado, através do interesse recíproco, constitui-se uma relação 

de identificação que ganha força na interação com o sexo oposto. Os personagens 

encontram-se num terreno onde as emoções fluem, e, mesmo antes do casamento, 

personagens femininos e masculinos compartilham momentos juntos, permeados 

pelo laço afetivo. O jogo romântico denuncia a inconstância das paixões juvenis, 

entretanto, a união iniciada pela cumplicidade acaba não sendo bem sucedida, ou 

seja, não tem um “final feliz”, estabelecendo-se como um ritual de passagem, capaz 

de  revelar aspectos  da vida adulta e das normas sociais.  

O conto “Eu e Jimmy” (LISPECTOR, 2005) inicia-se por uma rememoração da 

narradora que diz se lembrar de um rapaz chamado Jimmy, cujas ideias nem 

sempre a agradavam, mas ela sentia-se atraída por sua beleza. “Jimmy andava de 

cabeça erguida, o nariz espetado no ar, e, ao atravessar a rua, pegava-me pelo 

braço com uma intimidade muito simples. Eu me perturbava” (LISPECTOR, 2005, p. 

16). A narradora diz que já se encontrava influenciada pelas ideias do rapaz e por 
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essa razão repreendia a perturbação sentida. “Pensava, descontente, que evoluíra 

demais, afastando-me do tipo padrão ― animal. Dizia-me que é fútil corar por causa 

de um braço; nem mesmo de um braço de uma roupa” (LISPECTOR, 2005, p. 16).  

Para Jimmy, as pessoas deveriam seguir seus sentimentos, vivendo 

naturalmente, como os animais. A descrição da postura do corpo do personagem 

permite afirmar uma atitude que denota segurança, além disso, seu aparente 

autocontrole revela que ele consegue tratar com naturalidade uma relação afetiva. A 

narradora, por sua vez, demonstra-se preocupada em não se comportar de modo 

diferente daquele que Jimmy acreditava ser o mais natural, pois já estava sendo 

influenciada por suas ideias.  

Badinter (1993, p. 166) afirma que haveria a possibilidade de 

complementaridade entre homens e mulheres. “Machos e fêmeas só se tornam 

plenamente humanos no androginato, que só pode ser duplo”. Ainda que o termo 

“andrógino” esteja algumas vezes carregado de sentidos negativos, essa figura 

representaria a necessidade de complementação que há entre as pessoas 

consideradas de sexos opostos, demonstrando que seria importante a exclusão de 

critérios de diferenciação como virilidade e vulnerabilidade. Pode-se notar, no conto 

em questão, que o personagem masculino é aquele que apresenta as ideias 

consideradas superiores; enquanto a personagem feminina segue a ordem 

dominante de pensamentos provenientes do masculino.  

Beauvoir [19--] afirma que a palavra homem é usada para referir-se à 

humanidade, dessa forma, o sujeito epistemológico da sociedade ocidental é 

masculino, ele é o universal, o feminino é o “Outro” que se encontra à sombra deste, 

cerceado em sua individualidade, limitado. Segundo a autora, a mulher é 

determinada previamente pelo homem, ela não tem um sentido em si mesma, e 

ainda assim não contesta a soberania masculina. “A mulher reconhece que o 

universo, no seu conjunto, é masculino” (BEAUVOIR, 2008, p. 410). 

O homem como universal é o enunciador dos discursos dominantes, a mulher 

é apenas sua seguidora. Irigaray (2009) afirma que o falo é o sentido do discurso, o 

dono da verdade, o significante e o significado do desejo. Nessa perspectiva, não há 

um lugar possível para o feminino que não seja aquele do reprimido e censurado, 

pois, na ordem falocrática os padrões são exclusivamente masculinos.  

Butler (2012), por seu turno, observa que, para Beauvoir, as mulheres 

constituem-se como o negativo dos homens, delimitadas como o Outro a partir do 
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qual a identidade masculina diferencia-se, já para Irigaray tanto o sujeito quanto o 

Outro são os sustentáculos de “uma economia significante falocêntrica e fechada, 

que atinge seu objetivo totalizante por via da complexa exclusão do feminino” 

(BUTLER, 2012, p. 29).  

Cixous (2001) afirma que o logocentrismo Ocidental submete o pensamento a 

pares opositivos hierarquizados, homem e mulher também se encontrariam situados 

nesse sistema de oposição, em que o feminino está subordinado à ordem 

masculina. Segundo a autora, até mesmo no âmbito da história literária, tudo se 

referiria ao homem. 

Pode-se compreender porque a personagem do conto em análise busca 

copiar ou mesmo seguir o pensamento dos homens que ela admira ou por quem se 

sente atraída. A sociedade da época em que a história foi escrita, determinava que 

esse era o modo como a mulher deveria agir, seguindo o homem, que era o 

soberano; apresentando assim um elemento positivo no âmbito da conquista, 

mostrando-se como alguém que se submetia, era facilmente desejável. Assim, a 

personagem acredita estar trilhando o mesmo caminho de outras mulheres, 

buscando adaptar-se às ideias de Jimmy, como se não houvesse outra possibilidade 

além dessa: 

 
Que podia eu fazer, afinal? Desde pequena tinha visto e sentido a 
predominância das idéias dos homens sobre a das mulheres. 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 e alto, com pensamentos próprios também, sobre... 
liberdade e igualdade das mulheres. O mal foi a coincidência de matéria. 
Houve um choque. E hoje mamãe cose e borda e canta no piano e faz 
bolinhos aos sábados, tudo pontualmente e com alegria. Tem idéias 
próprias, ainda, mas se resumem numa: a mulher deve sempre seguir o 
marido, como a parte acessória segue a essencial (a comparação é minha, 
resultado das aulas do Curso de Direito) (LISPECTOR, 2005, p. 17). 

 
 

Nesse trecho, pode-se notar a ironia da narradora ao mencionar a “natural” 

submissão das mulheres nos relacionamentos afetivos, quando abrem mão de suas 

próprias ideias, passando a pensar de acordo com os preceitos masculinos. Ela 

demonstra a percepção de como o casamento as limita, pois, após o seu 

acontecimento, anulam-se e vivem o cotidiano executando tarefas domésticas, sem 

interesse por outros assuntos. Percebe-se que a narradora é uma estudante de 

direito que utiliza seus conhecimentos para chegar à conclusão de que a mulher, 

dentro do casamento, aceita tornar-se a parte menos valorizada. O fato de ela 
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estudar faz com que veja a situação numa perspectiva mais crítica, ou seja, ela 

questiona o fato de as mulheres aceitam pacificamente submeter-se à supremacia 

masculina.  

Segundo Rocha-Coutinho (1994), com o advento da sociedade industrial, a 

mulher viu-se reduzida ao papel de mãe e de esposa, encontrando-se confinada à 

esfera doméstica, cuidando da casa, do marido e dos filhos20. Confinamento 

justificado e pautado na nova ideia de família moderna, baseada no amor romântico 

― a família burguesa, surge com um novo tipo de contrato matrimonial, aquele do 

casamento supostamente por amor. Nessa perspectiva, as moças já sabiam que o 

casamento seria o caminho que as aguardava no futuro. “Sendo herdeira de ideias 

antigas, mas sempre renovadas, de que as mulheres nascem para ser donas de 

casa, esposas e mães, saberia da importância atribuída ao casamento na vida de 

qualquer mulher” (D’INCAO, 2001, p.607). Consequentemente, conheciam as 

normas a serem seguidas, bem como as coisas de que deveriam abdicar depois que 

fossem mulheres casadas. 

Devido a essas normas estabelecidas e também por causa de Jimmy, a 

personagem do conto em análise foi se tornando aos poucos natural, talvez 

aceitando seguir os caminhos determinados na relação entre masculino e feminino, 

talvez buscando subverter a ordem das coisas, ainda que de maneira sutil.  

Oliveira (2004) afirma que o ideal de masculinidade formatador dos 

comportamentos no Ocidente é resultado de complexas elaborações culturais. O 

autor destaca vários elementos e acontecimentos históricos que teriam contribuído 

para o surgimento e a perpetuação de ideais burgueses “calcados no pragmatismo 

dos negócios, na personalidade moderada e no culto da ciência metódico-racional” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 19). A personalidade burguesa caracterizou-se pela valoração 

do autocontrole e da contenção das violências, assim, as manifestações afetuosas 

foram legadas ao privado.  

                                            
20

Bassanezi (2001) afirma que o Brasil, de certa forma, também acompanhou as mudanças que 
aconteciam no mundo em relação à emancipação da mulher na sociedade. Na década de 1950, 
apesar de algumas delas já participarem do mercado de trabalho, com o fim da II Guerra, campanhas 
estrangeiras “passaram a pregar a volta das mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade” 
(BASSANEZI, 2001, p. 608). Essa sociedade foi caudatária de valores do século XIX, consequentes 
da mentalidade burguesa e capitalista, quando o casamento, ainda que elemento de ascensão e 
status social mascarava-se de união por amor. Nesse contexto, reforça-se “a idéia de que ser mulher 
é ser quase integralmente mãe dedicada e atenciosa, um ideal que só pode ser plenamente atingido 
dentro da esfera da família ‘burguesa e higienizada’” (D’INCAO, 2001, p. 229). Ainda que o final do 
século XIX e as primeiras décadas do século XX sejam marcados por transformações sociais, não se 
extingue o ideal do “eterno feminino” e do casamento como destino. 
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Nesse sentido, os personagens do conto afastam-se um pouco do 

desempenho dos papéis esperados na época21. A moça não expressa a expectativa 

pelo casamento, subvertendo de algum modo o ideal de matrimônio vigente. Já o 

rapaz valoriza uma vida que siga a natureza, ao contrário do que defende o ideal 

burguês de contenção das emoções desenfreadas e do controle de si. 

O relacionamento se desenvolve numa perspectiva de vivência dos 

momentos agradáveis a dois. Apesar da atração pelo rapaz, não há uma idealização 

da relação, a personagem aceita viver o sentimento do momento, simplesmente, 

assim como Jimmy defendia. Ela não sonha com o casamento, nem faz planos de 

um futuro com ele. 

O laço amoroso inicia o processo de esfacelamento quando a personagem 

encanta-se por um examinador, que, além de bonito, era inteligente e cujas ideias a 

encantaram. “Quando me falava, sua voz tornava-se misteriosamente áspera e 

morna. E eu fazia um esforço enorme para não fechar os olhos e não morrer de 

alegria” (LISPECTOR, 2005, p. 18).  

Diante de dois homens com características diferenciadas, a narradora sente-

se atraída, não mais por Jimmy, mas pelo examinador. Ao terminar o relacionamento 

com o rapaz, apresenta uma explicação que remete à dialética hegeliana, 

demonstrando superioridade na argumentação, utilizando-se de elementos 

intelectuais que Jimmy não compreenderia. Além disso, vale-se do argumento de 

Jimmy em relação à natureza contra ele mesmo, ao lembrar-lhe de que não passam 

de meros animais.  

A reação tempestuosa do rapaz a surpreende, ele recorre a argumentos que 

enfatizam características relacionadas ao feminino, reforçando sua inferioridade. 

“Disse-me uma série de desaforos, que eu não passava de uma mulher, inconstante 

e borboleta como todas” (LISPECTOR, 2005, p. 18).   

Após o acontecido, a personagem sente remorso; sua avó, entretanto, 

explica-lhe que “os homens costumam construir teorias para si e outras para as 

mulheres” (LISPECTOR 2005, p. 19). Percebe assim que os conhecimentos 

masculinos só poderiam ser compartilhados pelos próprios homens, quando 

tomados por uma mulher, tornam-se sem sentido para eles; por isso, ela não 
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O conto foi publicado em 1940. 
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entendia a atitude de Jimmy, ao deparar-se com a aplicação feminina de sua própria 

teoria: 

 
Minha querida, os homens são uns animais. 
[...] Dormi meio triste. Mas acordei feliz, puramente animal. [...] tive a certeza 
de que não há mesmo nada a fazer senão viver. Só continuava a me intrigar 
a mudança de Jimmy. A teoria é tão boa! (LISPECTOR, 2005, p. 19). 

 
 

A personagem desiste da reflexão e aceita a natureza, no final do conto, 

predomina um tom de otimismo de quem não se importa com o rompimento da 

relação inicial. Por outro lado, passa a reproduzir as ideias de D..., o examinador, 

quanto à dialética hegeliana ― reconhecido pensamento da racionalidade Ocidental.  

“Falei com uma eloquência adorável, tudo devido a influência dialética do 

examinador” (LISPECTOR, 2005, p. 19).  

Sofrendo as influências deste aprendizado, ela utiliza contra Jimmy a 

argumentação referente à dialética de Hegel a fim de justificar seu desinteresse pelo 

rapaz. Por outro lado, seguindo a teoria de Jimmy, segundo a qual as pessoas 

devem agir de modo natural, aceita o sentimento pelo examinador. Dessa forma, a 

narradora encontra-se sempre influenciada pelo pensamento masculino, que varia 

de acordo com a pessoa por quem ela esteja interessada, assim, seguia agora os 

modos de outro homem.  “A mulher tenta se adaptar ao primeiro, ou seja, tenta 

‘tornar-se natural’; e tenta adaptar-se ao segundo, imitando-lhe as colocações 

eruditas” (GOTLIB, 2009, p.181). 

A narradora encontra-se em conflito no que diz respeito às relações 

amorosas, pois passa do interesse por Jimmy ao interesse pelo examinador,  

demonstrando que se encontra aberta às possibilidades do mundo. Nessa 

perspectiva, a inconstância dos sentimentos também seria tomada como algo 

natural. O próprio nome do conto remete a um “nós”, numa tentativa de ligação,  

ainda que o relacionamento com o rapaz não tenha sido duradouro, é ele quem 

nomeia a história que é rememorada tempos depois. Há o encantamento pelo outro 

masculino, pelos seus conhecimentos e o anseio de compartilhamento e 

aprendizado, entretanto, tal tentativa de cumplicidade acaba anulando de alguma 

forma a personagem feminina que apenas reproduz o pensamento masculino. 

Outra personagem, presente no conto “História interrompida” (LISPECTOR, 

1999a), seguirá um caminho diferente desta, ao desejar o casamento, porém a 

juventude faz com que ainda que haja admiração e desejo pelo personagem 
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masculino pode-se notar, nas duas histórias, que as fraquezas dos rapazes são 

evidenciadas, ou seja, o masculino não é soberano e absoluto, as moças 

conseguem desvendar alguns aspectos que denotam fragilidade.  

Neste conto, a narradora em primeira pessoa inicia-se com a descrição das 

características de um personagem masculino que teria uma tendência para a 

destruição. A narradora nomeia-o como W..., que, segundo ela, apesar de o 

personagem acreditar ser alguém destrutivo, suas ações, como o ato de beber um 

café gulosamente, apontava para um gosto em realizar alguma coisa, um certo 

prazer que o distanciaria da destruição. 

A história ocorreu quando a narradora era jovem. “Eu tinha vinte e dois anos e 

sentia a natureza em todas as fibras” (LISPECTOR, 1999a, p. 14). Mais uma vez 

enfatiza-se a natureza22
 manifestada nos jovens, explícita e em ação, porque ainda 

não se encontra mascarada pelas normas sociais.  

Pode-se notar ainda um embate entre feminino e masculino, já que o 

personagem masculino sempre apresenta uma argumentação destrutiva em relação 

às coisas, já a narradora busca contra-argumentar a partir de uma perspectiva 

positiva, vendo o personagem de forma crítica, desvelando elementos que 

apontariam até mesmo para uma suposta fraqueza. Por outro lado, há um anseio 

por completude, a personagem acredita que formavam um belo par, ainda que a 

descrição de seus modos e características físicas apontem para uma oposição: 

 
Tentei explicar-lhe, combatê-lo... Nenhum argumento. Voltei-me desolada, 
olhei seu rosto triste e ficamos calados. Foi então que pensei aquela coisa 
terrível: “Ou eu o destruo ou ele me destruirá”. 
Era preciso evitar a todo o custo que aquela tendência analista, que 
terminava pela redução do mundo a míseros elementos quantitativos, me 
atingisse. Precisava reagir. Queria ver se o cinzento de suas palavras 
conseguia embaçar meus vinte e dois anos e a clara tarde de verão. Decidi-
me, disposta a começar no mesmo momento a lutar.  
[...]  
Ele era moreno e triste. E sempre andava de escuro. Oh, sem dúvida eu 
gostava dele. Eu, muito branca e alegre, ao seu lado. Eu, numa roupa 
florida, cortando rosas, e ele de escuro, não, de branco, lendo um livro. Sim, 
nós formávamos um belo par (LISPECTOR, 1999a, p 14-15). 

 

Os argumentos utilizados pela personagem não conseguiam minar a 

personalidade do rapaz, sua tristeza tornava-se elemento enigmático para a 
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Num trecho de “Gertrudes pede um conselho” (LISPECTOR, 1999a), Clarice reforça a questão da 
natureza exposta nos jovens, nos quais ainda há autenticidade. “Olharam para Tuda com a 
animosidade que as pessoas sentem umas pelas outras e que os jovens ainda não disfarçam” 
(LISPECTOR, 1999a, p. 27). 
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narradora que buscava desvendá-lo, compreendê-lo. Segundo Gotlib (2009), o 

enredo desse conto baseia-se na “tendência para a destruição que existe em seres 

especiais e que transforma a relação amorosa numa luta existencial de mútua 

destruição” (GOTLIB, 2009, p. 182). O conflito dessa personagem não estaria 

voltado para a questão de escolher com quem namorar, como no conto “Eu e 

Jimmy” (LISPECTOR, 2005), mas centra-se no querer casar, no desejo por alguém 

que é incompreensível, diferente e oposto.  

Segundo Beauvoir (2008, p. 85), uma moça conquista um rapaz moldando-se 

aos seus olhos, tornando-se objeto desejável, não mostrando seu valor humano 

para ser valorizada; pois se encontra ainda em uma fase da vida que não consegue 

perceber como os relacionamentos amorosos são empreendidos a partir da ótica do 

masculino “tenta conquistá-los com uma autoridade brutal, uma franqueza 

orgulhosa”.  

Em “Historia interrompida” (LISPECTOR, 1999a), a narradora teria optado por 

esse caminho, ao decidir que buscaria um modo de salvar o rapaz, prendê-lo para 

si, esbarrando na dificuldade de conseguir realizar esse desejo. “Ele era um homem 

difícil, distante, e o pior é que falava francamente de seus pontos fracos: por onde 

atacá-lo então, se ele se conhecia?” (LISPECTOR, 1999a, p. 15).  

A personagem acredita ter desvendado o segredo de W..., calculava as suas 

reações, sentia-se forte e jovem, imaginava como seria a situação, idealizando-a. 

Usaria o vestido azul que a deixaria ainda mais loura, apelaria assim para a sua 

beleza, e lhe diria com voz suave e firme que havia pensado e resolvido que eles 

iriam se casar, mergulhando assim em delírios românticos de felicidade. 

O sonho de amor eterno se desfaz com a notícia de que W... havia cometido 

suicídio com um tiro na cabeça. Assim, a história termina bruscamente e sem final 

feliz. Segundo Gotlib: 

 
Neste conto, ao perceber o inevitável jogo de amor e morte, a mulher tenta 
dar o golpe: destruí-lo, antes que ele a destrua, planejando levá-lo ao 
casamento... A resposta dele é,  ao mesmo tempo, um golpe de defesa e de 
ataque fulminante: comete o suicídio, surpreendendo sua 
namorada/adversária e, assim, impedindo que sua excentricidade 
indomável, fragmentária e caótica fosse destruída pelo laço civil (GOTLIB, 
2009, p. 183). 

 
O embate entre os opostos é esfacelado pela morte do rapaz; entretanto, 

poderia ter sido reforçado pela personagem por meio do laço matrimonial, como uma 
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forma de domar e compreender a natureza masculina. As expectativas românticas 

são desfeitas, pois, ainda que ela se acreditasse forte, construiu em torno disso 

esperanças de um futuro a dois, o que denota a emotividade feminina. Já W... 

estava preso a seus próprios anseios, mas não deixa de apontar para uma provável 

fraqueza, pois tira sua própria vida, ato que pode ser questionado como de coragem 

ou de covardia.  

Esse final infeliz servirá de alguma forma como aprendizado para a 

protagonista que se acreditava capaz de sair vencedora no jogo do amor: 

 
Estou casada e tenho um filho. Não lhe dei o nome de W... E não costumo 
olhar para trás: tenho em mente ainda o castigo que Deus deu à mulher de 
Loth. E só escrevi “isso” para ver se conseguia achar uma resposta a 
perguntas que me torturam, de quando em quando, perturbando minha paz: 
que sentido teve a passagem de W... pelo mundo? Que sentido teve a 
minha dor? Qual o fio que esses fatos a ... “Eternidade. Vida. Mundo. 
Deus.”? (LISPECTOR, 1999a, p. 18). 

 

Nota-se que a nomeação do personagem masculino como “W...” é carregada 

de sentidos, pois não o especifica, generaliza-o numa letra, além de acrescentar 

reticências denotando que falta algo que não está sendo revelado. Segundo Ferreira 

(1998, p. 73), ao relembrar o passado, a personagem busca respostas para 

perguntas que ainda a torturam, fazendo reflexões próprias de quem perde alguém 

querido. “O suicídio de seu amado interrompia uma história de amor que poderia ter 

tido um final feliz”. 

Segundo Moser (2010), é notável a frequência com que o ceticismo em 

relação ao casamento aparece nos primeiros contos23 de Clarice Lispector, como se 

o matrimônio fosse uma armadilha da qual os jovens devessem fugir para que não 

perdessem sua autenticidade. Mesmo que as jovens dos contos analisados ainda 

sejam espontâneas, acreditando ter ideias próprias e contestando as ideias dos 

rapazes, existe uma ligação com o masculino. Beauvoir (2008) afirma que, desde a 

infância, a menina busca realizar-se como mulher e esta realização está diretamente 

ligada ao homem, ele “é tão rico e poderoso que detém nas mãos as chaves da 

felicidade: é o príncipe encantado” (BEAUVOIR, 2008, p. 77). Com a intervenção 

masculina, ela poderá levar a vida de modo seguro e, dessa forma, a moça 

encontra-se convencida da superioridade dos homens; uma vez que seu prestígio 

                                            
23

O conto “História interrompida” foi escrito em 1940.  
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não constitui uma falsa ilusão, mas encontra-se  referendado em bases econômicas 

e sociais. 

Tanto Jimmy quanto W..., são seres inquietos, mergulhados nos mistérios da 

vida, ligados à natureza, D... é o intelectual superior digno de admiração. O 

masculino representa a busca pela salvação, complemento e cumplicidade, a 

convivência com ele constitui um processo de crescimento alimentando um ideal de 

completude que não se efetiva.  

No que concerne às personagens dos dois contos analisados, elas 

encontram-se abertas à experiência; pois, esperando ou não o casamento, são 

mulheres jovens. A felicidade pode ser compartilhada com alguém do sexo oposto e 

o homem ainda não é o opressor que se torna após o casamento, ele é um amigo, 

um companheiro, alguém com quem se pode dividir ideias e alegrias; mesmo que já 

apareça a noção de superioridade masculina, quando os rapazes exaltam-se com 

suas ideias não compreendidas pelas moças.  

A necessidade recíproca entre esses personagens está ligada ao anseio de 

identificação que pode ser percebido em momentos de cumplicidade. Entretanto, as 

características de personagens femininos e masculinos apontam para a delimitação 

de papéis concernentes a cada um deles, evidenciando a força da diferença sexual 

que não permite que feminino e masculino compartilhem o mundo de forma igual. 

 

 

3.3 Desvelando a diferença 

 

 

Em determinados contos clariceanos, o momento de rompimento ocorre ainda 

na adolescência, como um período de preparação para a delimitação dos papéis 

que aparecerão de forma desvelada na vida adulta. Os limites sociais colocados, a 

partir da categoria gênero, atribuem comportamentos próprios aos sexos feminino e 

masculino e essa delimitação estabelece a relação entre os indivíduos baseada em 

modelos previamente estabelecidos.  

O conto “A mensagem” (LISPECTOR, 1999b) mostra a tensão presente na 

oposição feminino e masculino, desvelando a diferença que até então estava 
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escondida.  Narra-se uma relação entre dois personagens, um rapaz e uma moça24, 

ligados por um sentimento comum ― a angústia, levando-os à cumplicidade e à 

identificação.  

O problema então consiste na percepção da existência e da angústia como 

prerrogativas do sexo masculino, sendo difícil atribuir tal dispositivo mental a uma 

mulher. Dessa forma, ainda que tenha acontecido uma identificação inicial, por meio 

da angústia compartilhada por ambos, o fato de ela ser uma mulher o incomodava, 

ou seja, não era confortável para o rapaz dividir pensamentos e sentimentos com 

uma pessoa do sexo oposto, o que o fazia esconder qualquer sentimento que 

enaltecesse uma moça que pensava como ele. 

A angústia aparece como algo elevado, para poucos, sentido por aqueles que 

se inquietam diante das coisas do mundo e de sua própria existência. Nota-se a 

inquietação vinculada a um desejo de ser, com o predomínio da consciência 

reflexiva, notadamente ligada a uma temática existencial. Segundo Nunes (1995), a 

angústia é um elemento importante num terreno onde as coisas se desmascaram 

silenciosamente. Para Gotlib (2009), ambos se encontram na palavra “angústia” que 

acaba caracterizando para eles o poder de falar sobre coisas que realmente 

importavam. 

Nesse sentido, os personagens se sentiam diferentes em relação às outras 

pessoas que não entendiam nada — eles pensavam, refletiam, eram angustiados ― 

estavam ligados nessa cumplicidade. Podiam compartilhar também tantas outras 

coisas, pois não eram iguais aos “outros”, que dispunham de armadilhas para 

enganar os moços.  

Segundo Barbosa (2001), os adolescentes buscavam respostas que os 

levassem ao mundo dos adultos, previam oportunidades iguais para si, mascarando 

uma suposta diferença, porém, “na maior parte do relacionamento, o rapaz assume 

uma posição superior, às vezes até conferindo à moça uma personalidade 

masculina a fim de poder tratá-la em pé de igualdade” (BARBOSA, 2001, p. 136). 

Os personagens formavam, em certa medida, uma totalidade que lhes trazia a 

sensação de serem iguais.  Ligados pela angústia, o rapaz e a moça passaram a se 

sentir híbridos, mas ainda não tinham escolhido um modo pessoal de ser, buscavam 

uma representação de si, que identificasse a completude que haviam encontrado um 

                                            
24

Os personagens não são nomeados o que permite afirmar que a história remete a um 
acontecimento que poderia referir-se a qualquer casal de jovens.  
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no outro “[...] ― híbridos eles se procuravam, mal disfarçando a gravidade” 

(LISPECTOR, 1999b, p. 31). 

Gotlib (2009) afirma que paralelo à crença na cumplicidade, nasce a diferença 

de gênero, pois, apesar de acreditarem que se entendiam quase que plenamente, o 

rapaz sempre se encontrava preocupado em manter as emoções controladas.  

Oliveira (2004) afirma que a reprodução do ideal de masculinidade no 

Ocidente é mantida nos mais diversos processos sociais e foi construída a partir de 

“uma significação social, um ideal culturalmente elaborado ou sistema relacional que 

aponta para uma ordem de comportamento socialmente sancionado” (OLIVEIRA, 

2004, p. 13). Entre esses valores, estão o ideal de virilidade e de homem forte com o 

controle das emoções; a fraqueza, fragilidade e emotividade devem ser escondidas, 

pois estão associadas a comportamentos femininos. 

Segundo Badinter (1993, p. 76), o reconhecimento de ter se tornado um 

homem encontra-se ligado a “estar entre aqueles que romperam com a fraqueza e a 

dependência da infância” (BADINTER, 1993, p. 76). O jovem do sexo masculino 

passaria por ritos de iniciação até se tornar de fato um homem, e, dentre os 

elementos presentes, nesse momento de transição do menino para o homem, 

estaria a rejeição de qualquer ligação emocional com as mulheres. 

No conto, pode-se perceber que o fato de a moça também sofrer com a 

angústia conferia-lhe um caráter masculino, de “camarada”, simplificando para o 

rapaz o modo de tratá-la. Por essa razão, o fato de ela ser uma mulher passa a ser 

mascarado, para que o rapaz conviva com a mesma tranquilamente, como se fosse 

uma pessoa do seu sexo. Ainda que tenha ocorrido uma identificação inicial, o 

estranhamento é permanente e, em alguns trechos do conto, aparece para o rapaz a 

desconfiança de que uma verdadeira completude seja possível. 

A moça, por sua vez, “também passou a ostentar com modéstia aureolada a 

própria angústia, como um novo sexo” (LISPECTOR, 1999b, p. 31), isso lhe dava 

um novo patamar, pois poderia ser vista como homem. Beauvoir afirma, que na 

história da conquista de direitos das mulheres, elas só “ganharam o que os homens 

concordaram em lhes conceder; elas nada tomaram; elas receberam” (BEAUVOIR, 

[19--], p. 13). A moça recebia do rapaz uma concessão para que pudessem 

compartilhar variados assuntos, falavam até mesmo de seus amores um para o 

outro, “[...] já que ela era como um homem para ele” (LISPECTOR, 1999b, p. 32). 
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Entretanto, passou a perceber o que estava acontecendo, “aos poucos ela se 

cansou de ser aos olhos dele a única mulher angustiada” (LISPECTOR, 1999b, p. 

31). Apesar de saber que o fato de sentir angústia lhe conferia “um caráter 

intelectual”, elevando-a a um suposto patamar masculino, percebeu que estavam 

acontecendo certos equívocos, pois ambos aspiravam a serem autênticos e essa 

autenticidade estava sendo cerceada, quando, por exemplo, o rapaz estabelecia as 

palavras que já estavam superadas, não cabendo mais utilizá-las numa conversa. 

A personagem feminina passou a se sentir incomodada em ter sua opinião 

levada em consideração porque era vista como um “camarada” ― alguém do sexo 

masculino ― queria, entretanto, ser percebida como uma mulher capaz de pensar, 

mas isso era a todo tempo mascarado, para que não viesse à tona.  

A narrativa mostra aos poucos as diferenças que os impedem de serem 

“híbridos” de fato: 

 
E o rapaz, naquela rua da qual eles nem sabiam o nome, o rapaz pouco 
tinha do homem da Criação. O dia estava pálido, e o menino mais pálido 
ainda, involuntariamente moço, ao vento, obrigado a viver. Estava porém 
suave e indeciso, como se qualquer dor só o tornasse ainda mais moço, ao 
contrário dela, que estava agressiva. Informes como eram, tudo lhes era 
possível, inclusive às vezes permutavam as qualidades: ela se tornava 
como um homem, e ele com uma doçura quase ignóbil de mulher 
(LISPECTOR, 1999b, p. 36). 

 
Percebe-se uma espécie de processo de mutação, como se o crescimento 

acontecesse naquele momento, naquela rua onde estavam, numa transição infância-

adolescência-idade adulta.  O rapaz tinha dezesseis anos, o tempo passava e ele 

virava moço-homem, independente da sua vontade. Ele estava “suave e indeciso”, 

suportar a dor lhe acentuava ainda mais o caráter masculino.  Ela, por sua vez, 

estava agressiva, não tinha o controle de suas emoções. Entretanto, eles eram 

informes, podiam ainda ser como desejassem, permutando até mesmo qualidades 

consideradas masculinas e femininas.  

O momento de rompimento entre eles acontece num instante súbito, 

epifânico, de uma angústia autêntica e personificada na imagem de uma casa velha, 

culminando num dar-se conta da distinção entre os gêneros, com a assunção dos 

papéis previamente estabelecidos para ambos. Tinham sido finalmente capturados, 

chegava o momento de que tanto haviam fugido e que vivia à espreita, “os dois 

encontram a verdade, que os deixa prontos para a separação” (GOTLIB, 2009, p. 

437).  
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A casa era a personificação da angústia de ambos, do que os uniu 

inicialmente e que já não era suficiente para mantê-los unidos: 

 

A casa simbolizava alguma coisa que eles jamais poderiam alcançar, 
mesmo com toda uma vida de procura de expressão. [...] Agora, tão 
menores que ela, parecia-lhes que tinham apenas brincado de ser moço e 
doloroso e de dar a mensagem. [...] “Rende-te sem condições e faze de ti 
uma parte de mim que sou o passado” (LISPECTOR, 1999b, p. 39). 

 
A casa era real, um monumento anterior aos jovens, indicando uma possível 

memória, trazendo consigo histórias e valores de outras épocas, “os jovens 

aprendem que a tradição lhes legou tanto uma diferenciação sexual quanto uma 

discriminação de gêneros” (BARBOSA, 2001, p. 136).  Após o encontro com a casa 

velha, segue-se o desvelamento da diferença, aparecendo na descrição dos modos 

distintos, até então encobertos, do rapaz e da moça estarem no mundo: 

 
“Meio que chorar nessa hora é bem de mulher”, pensou ele do fundo de sua 
perdição [...] mas esta foi a primeira solidez que ele encontrou para si 
mesmo. Agarrando-se a essa primeira tábua, pôde voltar cambaleante à 
tona, e como sempre antes da moça. [...] Ainda vacilante ele esperou com 
polidez que ela se recompusesse. Esperou vacilante, sim, mas homem. Um 
corpo de homem era a solidez que o recuperava sempre. Volta e meia, 
quando precisava muito, ele se tornava um homem. Então, com mão 
incerta, acendeu sem naturalidade um cigarro, como se ele fosse os outros, 
socorrendo-se dos gestos que a maçonaria dos homens lhe dava como 
apoio e caminho. E ela? 
Mas a moça saiu de tudo isso pintada com batom, com o ruge meio 
manchado, e enfeitada por um colar azul. Plumas que um momento antes 
haviam feito parte de uma situação e de um futuro, mas agora era como se 
ela não tivesse lavado o rosto antes de dormir e acordasse com as marcas 
impudicas de uma orgia anterior. Pois ela, volta e meia, era uma mulher. 
Com um cinismo reconfortante, o rapaz olhou-a curioso. E viu que ela não 
passava de uma moça (LISPECTOR, 1999b, p. 39-40). 

 
No momento em que se reconhecem como sexos opostos, as atitudes do 

rapaz apelam para a fortaleza do homem, enquanto que as da moça apontam para a 

sua fraqueza, a vergonha na face, o pudor e a culpa. Segundo Arêas (2005), na 

articulação entre feminino e masculino, pode-se notar a superioridade do 

personagem masculino. O rapaz agarra-se numa solidez que crescia vendo a 

fragilidade da moça, pois o homem dentro dele havia acordado. Naquele instante, 

rapaz e moça nasciam homem e mulher para o mundo. 

Percebe-se a ironia da narrativa ao indicar que o rapaz vale-se de atitudes 

consideradas masculinas a fim de parecer seguro numa situação que também o 

torna vulnerável, constituindo um comportamento forjado e sem naturalidade: 

 



78 
 

Ele, homem, com o cigarro, a solidez, a certeza, a força, a inconsequência, 
nasce homem pela experiência da fome, do medo, da dor, do erro, do vazio, 
da ignorância, da inquietação, tentando se convencer de que isso não é 
nada, “apenas um instante de fraqueza e vacilação”. Ela, com os enfeites, 
surge intrusa, mãe, submissa, ferida, e nasce mulher, fugindo e 
desaparecendo (GOTLIB, 2009, p. 438). 

 
A superioridade do homem aparece no rapaz, já na moça desmascara-se o 

fardo de ser uma mulher, de ser reduzida a uma condição, humilhada, olhada por 

todos. Diante da casa velha, a moça se vê apenas como uma mulher — fraca, 

ofendida, humilhada —, diante de um homem, que, ainda que seja da sua idade, sai 

triunfante.  

O rapaz utiliza-se de elementos que reforçam sua virilidade, como o ato de 

acender um cigarro, ainda que vacile, o fato de ser homem resguarda para ele um 

lugar de força e poder no mundo. A moça, por sua vez, resume-se a uma coisa para 

ser vista: 

 
[...] na falta de jeito de em tão má hora ter seios e um colar [...] E ela, com 
batom e ruge, procurou disfarçar a própria nudez enfeitada. Ela não era 
nada, e afastou-se como se mil olhos a seguissem, esquiva na sua 
humildade de ter uma condição.  
[...] O rapaz viu-a afastar-se, acompanhando-a com olhos pornográficos e 
curiosos que não pouparam nenhum detalhe humilde da moça 
(LISPECTOR, 1999b, p. 40-41). 

 
A moça encontra-se sob o olhar masculino, submetido a ele, inferiorizada, 

diante da sua condição de mulher.  Irigaray (2009) defende que o corpo da mulher é 

corpo determinado, dispõe-se a um desejo que não é seu, objeto a serviço do 

exercício do prazer do homem.   

A diferença entre os sexos aparece descrita no conto nos lugares de 

ancoragem esperados, que respaldam a dicotomia força masculina em oposição à 

fragilidade feminina: 

 
De qualquer tremor da terra, ele saía com um movimento livre para a frente, 
com a mesma orgulhosa inconseqüência que faz o cavalo relinchar. 
Enquanto ela saiu costeando a parede como uma intrusa, já quase mãe dos 
filhos que um dia teria, o corpo pressentindo a submissão, corpo sagrado e 
impuro a carregar. O rapaz olhou-a, espantado de ter sido ludibriado pela 
moça tanto tempo, e quase sorriu, quase sacudia as asas que acabavam de 
crescer. Sou homem, disse-lhe o sexo em obscura vitória. De cada luta ou 
repouso, ele saía mais homem, ser homem se alimentava mesmo daquele 
vento que agora arrastava poeira pelas ruas do Cemitério São João Batista. 
O mesmo vento de poeira que fazia com que o outro ser, o fêmeo, se 
encolhesse ferido, como se nenhum agasalho fosse jamais proteger a sua 
nudez, esse vento das ruas (LISPECTOR, 1999b, p. 41). 
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Aparecem aí elementos distintivos como o orgulho do macho, do ser homem, 

do falo como único sexo reconhecidamente valioso (IRIGARAY, 2009), bem como o 

“eterno feminino”, que apresenta a mulher como frágil, inútil e submissa; além disso, 

a moça é descrita como determinada pelo seu corpo. Enquanto o corpo do rapaz é 

livre e forte, o dela é humilhado e preso ao seu destino biológico de ser mãe.  

O corpo da moça é prisão, corpo de fêmea confinada em seu sexo, destinado 

à reprodução, impuro no desejo que desperta nos homens, mas a serviço da 

maternidade — “a mulher, como o homem, é seu corpo, mas seu corpo não é ela, é 

outra coisa” (BEAUVOIR, [19--], p.49). Já o corpo do rapaz encontra-se em relação 

direta com o mundo. No conto em análise, o mesmo vento que fortalecia o sexo 

masculino, fragilizava o feminino. 

Quando a moça corre para pegar o bonde, a narrativa desvela que a distinção 

dos papéis sexuais não é pacífica, mas dolorosa para os dois envolvidos. Ao vê-la ir 

embora, sem justificarem-se a respeito do rompimento, o rapaz sente a perda, o 

“falso cigarro caiu-lhe da mão” (LISPECTOR, 1999b, p. 41), um desequilíbrio o toma 

e ocorre um momento de encantamento pela ação da moça. Acabava de nascer 

homem e um peso já lhe tomava o peito: 

 
Ignorante, inquieto, mal assumira a masculinidade, e uma fome ávida 
nascia, uma coisa dolorosa como um homem que nunca chora. [...] Mas, 
atolado no seu reino de homem, ele precisava dela. [...] Ele precisava dela 
com fome para não esquecer que eram feitos da mesma carne [...] 
(LISPECTOR, 1999b, p. 42). 
 

 
Diante da obrigação de provar que é de fato um homem25 encara o conflito da 

necessidade do feminino, como alguém que pode auxiliá-lo na caminhada da vida, 

uma companheira. Rapidamente, o personagem busca escapar desse momento de 

fraqueza. “Agora e enfim sozinho, estava sem defesa a mercê da mentira 

pressurosa com que os outros tentavam ensiná-lo a ser um homem” (LISPECTOR, 

1999b, p. 42). Sentindo-se sem amparo, nem saída, o conto termina, ironicamente, 

com o rapaz chamando por sua mãe.  

                                            
25

Badinter (1993, p. 133-134) afirma que o homem batalha durante toda a sua vida para provar que é 
mesmo um homem. A autora refere-se a quatro imperativos da masculinidade que dizem respeito a: 
isentar-se de toda feminilidade, ser superior em relação aos outros, ser independente e não 
demonstrar emoção ou fraqueza; ser mais forte do que os outros, usando até mesmo a violência 
quando necessário.  
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Outro conto, “Uma amizade sincera” (LISPECTOR, 1999b), demonstrará a 

busca de um rapaz pela impassibilidade masculina ao desligar-se de uma amizade 

iniciada no último ano da escola: 

 
Desde aquele momento estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo 
precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um ao 
outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar 
um pensamento: um telefonava logo ao outro, marcando encontro imediato. 
Depois da conversa, sentíamo-nos tão contentes como se nos tivéssemos 
presenteado a nós mesmos (LISPECTOR, 1999b, p. 77).  

 
Nota-se a cumplicidade entre os envolvidos na relação de amizade, pois, há 

muito tempo existia a necessidade de ter um amigo. Entretanto, ainda que fossem 

amigos, não haviam experimentado a sinceridade sobre si mesmos, falavam sobre 

assuntos variados, mas não sobre sua própria vida. Assim, começam a aparecer os 

primeiros sinais de perturbação, que acarretarão no rompimento, como se a vida 

adulta fosse um momento de seguir sozinho. 

Diferente do conto “A mensagem” (LISPECTOR, 1999b), essa amizade é 

constituída por duas pessoas do mesmo sexo, dois rapazes. Os jovens tem a 

necessidade de falar sobre as coisas, compartilhar momentos juntos e a amizade se 

apresenta como elemento importante na construção do conhecimento do mundo.  

O rompimento torna-se imprescindível, quando percebem que não 

conseguiriam compartilhar a amizade de forma sincera, pois havia um impedimento 

tácito. “Tentar falar sobre nossas mútuas namoradas também estava fora de 

cogitação, pois um homem não falava de seus amores” (LISPECTOR, 1999b, p. 77).   

Segundo Badinter (1993), a maioria dos homens não tem amigos íntimos, por 

medo de compartilhar ternura com alguém do mesmo sexo, fugindo do perigo da 

homossexualidade. As mulheres cultivam a intimidade em suas amizades; os 

homens, por outro lado, vivem amizades na época de estudantes, encontram-se mais 

em grupos do que individualmente. Dessa forma, privam-se do conhecimento 

adquirido na convivência com o outro. 

Em “Uma amizade sincera” (LISPECTOR, 1999b), no período das férias, 

acontece o rompimento. “Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no 

aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, senão por acaso. Mais que isso: 

não queríamos nos rever” (LISPECTOR, 1999b, p. 79).  

Acabava ali a necessidade da amizade já que não estavam dispostos a se 

abrirem um para o outro, pois um homem não fala de seus amores, de seus 
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sentimentos e de sua vida, “de acordo com a iniciação que recebera, homem não 

pode sucumbir à descrença ou à incredulidade durante o processo de aprendizagem 

das regras patriarcais” (BARBOSA, 2001, p. 137), pos homens adultos não têm 

amigos íntimos. 

Em “A mensagem” (LISPECTOR, 1999b), as férias do último ano letivo 

encerram não só a vida escolar como também a adolescência dos personagens, 

apontando para um futuro de responsabilidades, consequentemente de papéis a 

serem exercidos. 

Segundo Arêas (2005), no conto “A mensagem” (LISPECTOR, 1999b), os 

adolescentes encontram-se atados num processo de crescimento e de 

amadurecimento sexual difícil e angustioso para os dois envolvidos, “usavam-se 

impacientes, ensaiando um com o outro o modo de bater asas para que enfim ― 

cada um sozinho e liberto ― pudesse dar o grande vôo solitário que também 

significaria o adeus um do outro” (LISPECTOR, 1999b, p. 33). Em “Uma amizade 

sincera” (LISPECTOR, 1999b), os personagens desejam ajudar-se mutuamente. 

“Queríamos tanto salvar o outro. Amizade é matéria de salvação” (LISPECTOR, 

1999b, p. 78).  

A juventude supostamente salva os personagens de serem iguais aos 

adultos, porém as histórias mostram que precisam um do outro temporariamente. 

No que concerne à relação entre masculino e feminino, apesar de constituírem-se 

numa possibilidade de completude, essa não se realiza devido a imposições 

externas aos indivíduos. A constante ameaça da diferença e do estranhamento, do 

que é permitido ou não para um homem ou uma mulher, impossibilita que aconteça 

uma relação duradoura entre os jovens. 

Butler (2012) defende que os corpos sexuados adquirem sentido cultural por 

meio das marcas de gênero, pois “as ‘pessoas’ só se tornam inteligíveis ao adquirir 

seu gênero em conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade do 

gênero” (BUTLER, 2012, p. 37). Nessa perspectiva, a nomeação do sexo é um ato 

performativo que domina e coage os indivíduos, instituindo uma realidade social 

através da construção de uma percepção da corporeidade bastante específica, 

delimitando características distintas para os sexos. O gênero seria essa identidade 

constantemente construída e reforçada por meio de uma repetição incorporada 

através de gestos, movimentos ou comportamentos.  
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Segundo Beauvoir (2008, p. 78), no que concernem às adolescentes, diante 

de sua relação com os rapazes, sua humildade não provém de uma inferioridade, 

mas da situação em que são colocadas durante suas vidas que “tem a sua origem 

no passado da adolescente, na sociedade que a cerca e, precisamente, nesse futuro 

que lhe é proposto”. 

Badinter (1993, p. 133-134) afirma que o sistema patriarcal que dominou o 

mundo desde milênios, instaurou a diferença radical dos papéis e das identidades 

sexuais, fazendo-os ocupar um lugar de honra. O homem vive em luta contra si 

mesmo “para jamais ceder à fraqueza e à passividade que estão sempre à sua 

espreita [...] homem duro, solitário porque não precisa de ninguém impassível, viril a 

toda prova”.  

O comportamento que é definido pelas sociedades como adequadamente 

masculino “é feito de manobras de defesa: temor às mulheres, temor de manifestar 

qualquer tipo de feminidade, inclusive sob forma de ternura, passividade ou 

cuidados dispensados aos outros [...]” (BADINTER, 1993, p. 49).  

A adolescência aparece nos contos como um período de preparação para a 

delimitação definitiva dos papéis sexuais e sociais. Os personagens dos contos 

analisados queriam aprender um com o outro, estar prontos para o futuro que os 

esperava, “entre um passado irrecuperável que se buscava e um presente 

angustioso de que se foge” (NUNES, 1995, p. 114). O esfacelamento das amizades, 

que ocorre no decorrer do processo de iniciação, se dá em direção ao caminho da 

vida adulta, quando se segue sozinho26 a fim de desempenhar papéis já existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26

Em entrevista a Júlio Lerner (MOSER, 2011, p.626), ao ser perguntada se era mais difícil  
comunicar-se com crianças ou adultos, Clarice responde que era mais difícil comunicar-se com 
adultos, pois o adulto é triste e solitário. Pode-se notar que, na concepção de Lispector, na idade 
adulta as pessoas se tornariam mais sozinhas, assim como descrito nos contos analisados neste 
capítulo. 



83 
 

4. REVELANDO DISSONÂNCIAS 

 

 

4.1 Representações femininas e o conflito com o patriarcado 

 

 

No decorrer da história do Ocidente, a ideia do Deus-pai substituiu a da 

Deusa-mãe27, e o grande número de estatuetas femininas encontradas por 

pesquisadores demonstram como ocorreu o culto da fecundidade, levando à 

constatação da presença de Deusas-mães no período pré-histórico. No transcorrer 

do desenvolvimento da humanidade, com o advento das guerras, o chefe guerreiro 

tornou-se evidente, e o culto do herói, do senhor do mundo, substituiu a adoração à 

Terra-mãe. A civilização judaico-cristã, na imagem da família bíblica, patriarcal, 

acabou por instituir decisivamente o poder do pai.  

Engels (2002), ao abordar os estudos antropológicos feitos por Morgan, em A 

origem da família, da propriedade privada e do Estado, observa que as 

organizações humanas diferenciaram-se, no decorrer da história. No seu início, as 

primeiras “sociedades” humanas, chamadas de “primitivas”, eram coletivistas, tribais, 

nômades e matriarcais. Arranjavam-se em torno da figura feminina e de sua 

descendência; pois, acreditava-se que o poder da procriação era exclusivo da 

mulher, a quem se associava também a fecundidade, ligada não só à reprodução 

dos filhos, mas também à produção dos alimentos. Os papéis sexuais de homens e 

mulheres não eram definidos de modo rígido e as relações entre esses não eram 

monogâmicas; inclusive, tendo sido encontradas tribos, em que as relações entre os 

sexos ocorriam de forma igualitária e compartilhada; nas quais, todos os membros 

participavam da realização das tarefas ― coleta de alimentos, cuidado das crianças 

etc. 

Com a descoberta da agricultura, da caça, do fogo, bem como o 

estabelecimento de um território fixo para habitação, as tarefas foram divididas; aos 

homens coube a caça e às mulheres, o cultivo da terra e o cuidado com as crianças. 

Ao estabelecer-se a propriedade privada, as relações tornaram-se monogâmicas, a 

                                            
27

Cf. BADINTER, Elisabeth. Um é o outro. Trad. Carlota Gomes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. 
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fim de assegurar a herança aos filhos legítimos dos homens e, desde então, o corpo 

das mulheres passou a ser controlado. Ocorreu ainda a divisão sexual do trabalho, 

instituindo-se o patriarcado ― baseado na descendência do pai e no controle dos 

homens sobre a propriedade, na qual as mulheres encontravam-se incluídas. 

Segundo Badinter (1986), o patriarcado refere-se não só a uma família 

baseada no poder masculino e no parentesco paterno, mas refere-se também a toda 

estrutura social constituída a partir desse poder.  Chauí (2007) afirma que, antes da 

concepção de nação como algo político, tal como entendido atualmente, 

empregavam-se termos como povo e pátria para representar a unidade das pessoas 

de um determinado território. A palavra pátria deriva de pater, vocábulo latino que 

significa pai, não no sentido biológico, de genitor, mas de uma figura jurídica: 

 
Pater é o senhor, o chefe, que tem a propriedade privada absoluta e 
incondicional da terra e de tudo o que nela existe, isto é, plantações, gado, 
edifícios (“pai” é o dono do patrimonium), e o senhor, cuja  vontade pessoal 
é lei, tendo o poder de vida e morte sobre todos os que formam seu domínio 
(casa, em latim, se diz domus, e o poder do pai sobre a casa é o dominium),  
e os que estão sob seu domínio formam a  família  (mulher, filhos, parentes, 
clientes e escravos). Pai se refere, portanto, ao poder patriarcal e pátria é o 
que pertence ao pai e está sob seu poder. É nesse sentido jurídico preciso 
que, no latim da Igreja, Deus é Pai, isto é, senhor do universo e dos 
exércitos celestes. É também essa a origem da expressão jurídica “pátrio 
poder”, para referir-se ao poder legal do pai sobre filhos, esposa e 
dependentes (escravos, servos, parentes pobres). 
Se “patrimônio” é o que pertence ao pai, “patrício” é o que possui um pai 
nobre e livre, e “patriarcal” é a sociedade estruturada segundo o poder do 
pai (CHAUÍ, 2007, p.15). 

 

Assim, os poderes sociais constituíram-se a partir do poder centrado na figura 

do pai, o homem, chefe da família, detentor dos bens. Os poderes variam de uma 

sociedade para outra, mas o que há de comum no sistema patriarcal é o poder do 

pai de decidir, controlar e aplicar a sua lei. Nesse contexto, a mulher constitui-se 

como um objeto ― inicialmente para o pai, que a troca, e depois para o marido, que 

a obtém ― o casamento acarreta a legitimação desse processo. Para o esposo, a 

mulher adquire um valor de objeto em diferentes aspectos, “é um instrumento de 

promoção social, eventualmente um objeto de distração, e um ventre do qual se 

toma posse” (BADINTER, 1986, p. 125). 

 A autoridade do pai se dá sobre os filhos e de modo ainda mais rígido sobre 

as filhas; sendo a mulher sempre menor, no sentido de que não adquire autonomia 

e, ainda que possua bens, herdados do pai, esses bens são administrados pelo 

marido.  
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Dessa forma, o casamento guarda o sentido de ser uma troca de mulheres: 

 
O sistema patriarcal mínimo é reconhecido pelo fato de que os pais trocam 
suas filhas por noras, com ou sem o consentimento das interessadas. 
Progressivamente, as mulheres vão tomando o status de bens. Elas podem 
ser compradas ou vendidas e tornam-se propriedade dos esposos. A 
característica da sociedade patriarcal, em sua forma mais absoluta, reside 
no estrito controle da sexualidade feminina (BADINTER, 1986, p. 95). 

 
A mulher, ao ser colocada como objeto de troca, tornou necessário o 

erguimento de mecanismos visando à manutenção da ordem, como a conservação 

da diferença entre os sexos, a fim de que as mulheres continuassem vendo-se e 

aceitando-se como objetos. Logo, as sociedades patriarcais empenharam-se em 

manter a assimetria com o intuito de assegurar o poder constituído. 

Segundo Engels (2002), ao compor-se a família monogâmica, tem-se como 

seu efeito a família patriarcal e o poder exclusivo dos homens:  

 
Em sua origem, a palavra família não significa o ideal ― mistura de 
sentimentalismo e dissensões domésticas [...] Famulus quer dizer escravo 
doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo 
homem [...] A expressão foi inventada pelos romanos para designar um 
novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os 
filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de 
vida e morte sobre todos eles (ENGELS, 2002, p. 61). 

 

Esse modelo de família caracteriza-se pela organização de indivíduos livres e 

não livres, submetidos ao poder do seu chefe, o pai. 

O sistema patriarcal instaurou a diferença de papéis e de identidades de 

gênero de forma bem delimitada — homem forte em oposição à mulher fraca — 

apresentado no âmbito sociocultural como a dicotomia dominação masculina e 

submissão feminina. “Primeiramente como filha, depois como esposa, mais tarde 

como mãe, a sobrevivência feminina foi, historicamente, assegurada, através dos 

séculos, pela presença masculina que a dominava” (LEITE, 1994, p. 37).  

Nos contos clariceanos, aqui apresentados, encontram-se as representações 

das relações de poder presentes na sociedade da época em que foram escritos. 

Nestes, a diversidade de personagens femininas, que protagonizam as histórias, 

denuncia de alguma forma, por meio da tessitura literária, a necessidade da 

emergência do feminino naquele contexto.  

Em “Obsessão” (LISPECTOR, 1999a, p. 31), pode-se notar a determinação 

do feminino, ao se constituir como mulher para o mundo, “um dia em mim 

descobriram uma mocinha, abaixaram meu vestido, fizeram-me usar novas peças de 
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roupa e consideraram-me quase pronta”. Desde cedo, a personagem se deu conta 

de sua função, do que a sociedade patriarcal burguesa esperava dela e tal 

“transformação” ocorre, segundo a narrativa, após os quatorze anos, denotando 

para a debutante ― a moça de quinze anos, recém adentrada na adolescência ― 

assim como a necessidade de exibição pública, a fim de  apresentar-se ao mundo 

como  pronta para um futuro casamento.  

A protagonista do conto rememora seu passado com o intuito de 

compreender um acontecimento atual, a partir de seu envolvimento com Daniel. 

Para tanto, lembra-se de sempre ter sido uma pessoa sossegada, que percebeu até 

mesmo as mudanças da adolescência sem grandes problemas: 

 
Quanto aos meus sonhos, nessa idade, tão cheia deles ― os de uma jovem 
qualquer: casar, ter filhos e, finalmente, ser feliz [...] 
Aos dezenove anos encontrei Jaime. Casamo-nos e alugamos um 
apartamento bonito, bem mobiliado. Vivemos seis anos juntos, sem filhos. E 
eu era feliz (LISPECTOR, 1999a, p. 32). 

 

Demonstra-se que a personagem seguiu os caminhos esperados de forma 

tranquila, sem assombros ou questionamentos, pois vivia facilmente, sem dedicar-se 

de forma mais atenta a algum assunto, até mesmo aos livros, que via como meros 

instrumentos de distração.  A educação das meninas era voltada para o casamento, 

resguardava a castidade, a pureza e a retidão de caráter da mulher, devendo 

ocupar-se somente com as atividades do lar e não com outras questões que 

exigissem reflexão ou possíveis indagações ― “a menina, desde a mais tenra idade, 

é fortemente exposta a orientações familiares que predefinem seu destino futuro 

como adulta” (LEITE, 1994, p. 55).  

Como mulher não vislumbrava outros caminhos, perpetuava-se uma ideia 

prévia, caracterizada por um destino feminino ligado ao casamento e à maternidade, 

por meio de sistemas de categorias aprisionantes. Os valores sociais eram 

transmitidos a fim de configurar as características esperadas  em sociedade para a 

mulher. 

A personagem do conto clariceano em questão tem uma vida rotineira e 

habitual, sem maiores preocupações, até que uma convalescença a abate, fazendo 

com que necessite ficar sozinha numa pensão: 

 
Denso véu isolava-me do mundo e, sem saber, um abismo distanciava-me 
de mim mesma.  
[...] subitamente lançada numa liberdade que eu não pedira e da qual não 
sabia me utilizar. [...] 
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Pela primeira vez davam-me uma oportunidade de ver com meus próprios 
olhos. Pela primeira vez isolavam-me comigo mesma. (LISPECTOR, 1999a, 
p. 33). 

 

Encontra-se diante da possibilidade do autoconhecimento, de momentos 

consigo mesma, o que lhe causa certo mal-estar. Inicia-se, assim, o processo de 

mudança nas percepções da personagem. Conhece Daniel, que também se 

encontrava hospedado na pensão e com quem tem um envolvimento emocional. 

Os modos de Daniel encantam-na, assim como suas ideias, diferentes das  

do marido, Jaime, conservador e pacífico. Havia sido um homem sempre bom, de 

temperamento pouco ardente, elemento que possivelmente viesse a contribuir para 

uma vida tranquila e habitual de aceitação, sem revolta ou escolha para ela. 

Percebe, assim, que fazia parte de um grupo de pessoas conformadas, que não 

queriam que seu conforto fosse perturbado. Daniel, por outro lado, não era 

convencional, falava das mais diversas coisas, causava-lhe fascinação.  

O encontro com Daniel desperta na personagem inquietações que 

desconhecia: 

 
E o maior mal que Daniel me fez foi despertar em mim mesma esse objeto 
que em todos nós existe latente. Em alguns acorda e envenena apenas, 
como no meu caso e no de Daniel. A outros conduz a laboratórios, viagens, 
experiências absurdas, à aventura. À loucura. 
Sei agora alguma coisa sobre os que procuram sentir para se saberem 
vivos (LISPECTOR, 1999a, p. 42). 

 

A personagem Cristina, apesar de ter sido afetada pelo desejo de conhecer, 

de viver, desperta para o anseio da vida sentida. Logo percebeu que, ainda que a 

alma vibrasse, o tédio também se fazia presente, na medida em que o papel 

masculino, com Daniel,  se repetia. Tal distanciamento de si mesma fê-la se ver 

diferente. 

Segundo Leite (1994, p. 55), desde a infância, as meninas são embaladas por 

histórias constituídas por personagens masculinos heroicos que protegem as 

indefesas donzelas. Príncipes, caçadores, cavaleiros, representam o ideal do 

homem viril e protetor. “Os heróis são justiceiros e conseguem realizar a vitória do 

bem sobre o mal. Às mulheres, cabe, exclusivamente, o papel de receberem esta 

proteção”.  Entretanto, o masculino, ainda que a salve, também a aniquila. E, no 

caso de Cristina, essa logo percebe que Daniel a humilha, mas ela sente prazer por 

essa dominação, pois, de modo paradoxal, foi ele quem a tornou um ser que sente e 

pensa. Tal descoberta tornou-a apta a transgredir e desejosa que Daniel a quisesse. 
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Sentia vergonha do marido quando ele a visitava na pensão, não encontrava mais 

felicidade na vida conjugal. Ao voltar para sua casa, a lembrança de Daniel passou a 

ser motivo para que desejasse fugir daquela rotina doméstica habitual e pacata: 

 
Não suportava mais aquelas amenas tardes em família que outrora tanto 
haviam me distraído [...]  
E desejava abandoná-los, fugir daquele sentimento que se desenvolvia a 
cada minuto, mesclado a uma insuportável piedade deles e de mim mesma 
(LISPECTOR, 1999a, p. 48-49). 
 

Cristina não conseguia mais ver a vida que tinha com a mesma tranquilidade 

de outros tempos, desejava estar com o outro homem, numa outra vida. “O 

casamento tradicional está longe de criar as condições mais favoráveis ao despertar 

e ao desabrochar do erotismo feminino” (BEAUVOIR, 2008, p. 208). Nesse sentido, 

Jaime constitui-se como o prolongamento da figura paterna e do laço familiar, e 

Daniel, por outro lado, representou a possibilidade de uma vida ardente, paixão 

intelectual e amorosa, descoberta da capacidade de sentir. 

Em alguns momentos, Cristina buscava o aconchego e a proteção do marido, 

Jaime, percebendo a vida burguesa que tinha. Assim, convencia-se de que não era 

capaz de livrar-se dela, devido ao conforto de que desfrutava, ainda que medíocre; 

apesar de saber agora, após o contato com Daniel, que outras formas de vida 

existiam. 

Jaime e Daniel apresentam-se como caminhos para Cristina. Mesmo que ela 

acreditasse transcender por meio de Daniel, continuava por perpetuar a perspectiva 

do domínio do homem, da sua representação como salvador. Segundo Beauvoir 

(2008), o homem serve de intermediário entre a individualidade da mulher e o 

mundo. Para ela ainda, somente o homem é capaz de dar valor humano à vida 

contingente da mulher. 

Se a mulher não pensa, a vida segue tranquilamente junto ao homem 

protetor, mas, se ousa questionar, acaba por perceber a dominação e pode vir a 

inquietar-se em busca de sua liberdade: 

 
― Sabes? Gosto mais de ti sem verniz nas unhas... 
― Deferido o pedido, meu senhor. 
― Mas não foi um pedido: foi uma ordem... 
[...] Nessa mesma noite, resolvi ir embora (LISPECTOR, 1999a, p. 54). 

 

Cristina vai embora, mas não vai ao encontro de si mesma, vai em busca de 

Daniel, pois, ao seu lado, acredita-se liberta, apesar de continuar sendo uma mulher 
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submissa. Percebe-se, assim, que o conflito com o masculino não se refere às 

características pessoais diferentes entre Jaime e Daniel, mas diz respeito à condição 

feminina. Com o tempo, o hábito também se instala naquela relação. Cristina não se 

sente feliz, percebe que afunda ainda mais na inexistência, pois o homem coloca-se 

numa posição de poder, que a inferioriza. 

O desencantamento por Daniel tem características de revelação, pois a 

tentativa de se libertar, por meio da busca de outro homem, encerra-se de modo 

frustrante. Diante da descoberta de que a relação não a faz feliz e de que Daniel 

também precisa dela, sente que sua função termina, o tempo de escrava deveria 

acabar; assim, descobre-se livre e degusta o sabor do triunfo. Porém, a ruptura 

acontece depois de uma contenda, na qual se constata a desilusão:  

 
― Não somos dois? 
[...] ― Não. Estás sós. Sempre estiveste só. 
Seria apenas um meio de me ferir? Surpreendi-me entretanto, assustei-me 
como se tivesse sido roubada. Meu Deus, então... nenhum dos dois 
acreditava mais naquilo que nos prendia? (LISPECTOR, 1999a, p. 59).  

 

Buscando-se um no outro, sem se encontrarem, revela-se a posição solitária 

de Cristina, bem como se constata que o casal não constitui uma unidade.  Em 

seguida, volta para o marido Jaime, que a aceita, apesar da sua transgressão, pois, 

mesmo sendo uma adúltera, ele a recebe depois do escândalo que desestruturou a 

família, provocando até mesmo a morte da mãe dela. No entanto, ao regressar para 

a antiga vida, continuava a sentir-se sozinha. 

Pode-se notar que, ao final, Cristina encontra-se sozinha, porque finalmente 

está consigo mesma, não mais na espera da redenção de um homem que a 

complete. Entretanto, apesar da insatisfação tê-la distanciado dos lugares 

tradicionais, o retorno ao lar demonstra a falta de saída da personagem, algo que 

também será abordado em outros contos clariceanos. 

A mulher, por não ter vida própria ― independência financeira ― e ainda 

estar ligada a valores morais da sociedade da qual faz parte, enredada em 

constante vigilância do olhar do outro em seus possíveis julgamentos, acaba tendo a 

vida conjugal como saída, embora a mesma não a satisfaça.  Nesse sentido, “o 

casamento é o seu ganha-pão e a única justificação social da sua existência” 

(BEAUVOIR, 2008, p. 191). 
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Na perspectiva do homem como provedor, “ganha-pão” da mulher, pode-se 

analisar a situação da amante ou da “outra”, num conto clariceano chamado 

“Trecho” (LISPECTOR, 2005).  Flora encontra-se no bar da Avenida à espera de 

Cristiano. Constrangida por esperar durante tanto tempo, começa a pensar a 

respeito da sua situação, diante do julgamento das pessoas que se encontram no 

local ― “Meus senhores, ninguém me olha, ninguém nota que eu existo. Mas, meus 

senhores, eu existo, eu juro que eu existo!” (LISPECTOR, 2005, p. 25). Flora é 

amante de Cristiano com quem tem uma filha, nomeada de Nenê.  

Embora Flora não se encontre na situação legitimada do casamento, pelo 

contrário, relaciona-se com um homem que já é casado, sua condição também é de 

submissão e dependência. “A dona da casa onde moramos, meus senhores, jura 

como é frequente o abandono de moças com filhos. Conhece até três casos” 

(LISPECTOR, 2005, p. 27). Flora temia o abandono.  

Mesmo que a amante possa carregar a imagem da transgressão por não 

fazer parte do modelo familiar estabelecido, ela não foge à norma no sentido de que 

também é dependente, muitas vezes, financeiramente, do homem casado com o 

qual se relaciona. Segundo Engels (2002), a família monogâmica só era 

monogâmica para a mulher; aos homens, sempre foram permitidas e aceitas as 

relações extraconjugais. As experiências sexuais masculinas eram favorecidas; em 

contrapartida, a sexualidade feminina era restrita aos moldes do casamento 

tradicional.  

Na cultura ocidental, a amante caracteriza a desobediência à norma, 

mobilizando acusações e discriminações, é invisível no sentido de não ser 

“assumida” pelo homem com quem se relaciona. Para que sua existência seja 

reconhecida, Flora também precisa de um homem que a legitime. “Se eu não 

procurar me salvar, afogo-me. Pois se o Cristiano não vier, quem dirá a toda essa 

gente que eu existo?” (LISPECTOR, 2005, p. 29). A personagem busca explicar a si 

mesma e às pessoas que a observam sozinha quem ela é: 

 
Sou uma mulher grave e séria, meus senhores. Tenho uma filha, meus 
senhores [...] Pedir ao governo a criação de um departamento de mulheres 
abandonadas e tristes, que nunca mais terão o que fazer no mundo. Pedir 
qualquer reforma urgente. Mas não posso, meus senhores. E pela mesma 
razão nunca haverá reformas. É que em vez de gritar, de reclamar, só tenho 
vontade de chorar bem baixinho e ficar quieta, calada. Talvez não seja só 
por isso. Minha saia é curta e apertada (LISPECTOR, 2005, p. 30). 

 



91 
 

Flora busca demonstrar que é uma mulher séria, apesar de ser uma amante, 

mas reconhece que sua condição é a de alguém que não pode gritar, pode apenas 

chorar baixo, discretamente, disfarçando sua condição de “ilegítima”. A saia curta e 

apertada pode ser relacionada à objetivação da mulher como corpo determinado. 

Segundo Bourdieu (2010), o corpo feminino é subordinado à visão masculina, corpo 

que é, ao mesmo tempo, oferecido e recusado, exercendo poder de atração e de 

sedução, “adequado a honrar os homens de quem ela depende ou aos quais está 

ligada, com um dever de recusa seletiva que acrescenta [...] o preço da 

exclusividade” (BOURDIEU, 2010, p. 41).  

Assim, Flora espera, exclusiva de Cristiano, que chega depois de muita 

expectativa, aperta levemente os joelhos da amante, por baixo da mesa. Encontra-a 

decidida, em pensamento, a nunca mais perdoá-lo pela humilhação sofrida, a 

revoltar-se, a, enfim, aparecer. Entretanto, Cristiano confessa ter sentido saudade, e 

Flora esquece a saia curta e apertada, reforçando sua condição e a necessidade 

que tem dele, fazendo com que sua chegada a salve do abandono público. 

Pode-se notar que, no sistema patriarcal, o que é próprio e tido como 

aceitável para o homem é inapropriado para a mulher, que deve seguir outro manual 

de conduta. Segundo Bourdieu (2010, p. 48), as próprias mulheres incorporam as 

relações de poder, por meio do respeito a um homem que as supere, de modo que 

isso possa ser universalmente perceptível. Um homem, cuja dignidade é 

reconhecida, transfere-a para a mulher. Assim, “elas só podem querer e amar um 

homem cuja dignidade esteja claramente afirmada e atestada no fato, e pelo fato, de 

que ‘ele as supera’ visivelmente”. Segundo o autor, os signos masculinos mais 

reconhecidos socialmente seriam a maturidade e a garantia de segurança 

econômica. O casamento continuaria sendo para as mulheres, ainda no final do 

século XX, um caminho para obtenção de uma posição social superior. 

Bourdieu (2010) defende ainda que o mercado matrimonial estaria na base da 

ordem social, na qual as mulheres são vistas como objetos que contribuem para o 

aumento do poder dos homens, pois o corpo feminino circula entre eles e pode ser 

trocado numa mera “transação matrimonial”. 
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4.2 O casal: indícios de complementaridade e dissociação 

 

 

Badinter (1986, p. 187) afirma que o ideal de complementaridade mantém-se 

vivo no patriarcado, baseado na concepção de que o destino feminino continua a ser 

inscrito no lar, intermediado pela maternidade. “Uma mulher não é ‘respeitável’, 

‘realizada’ ou ‘desabrochada’ senão em função de seu status de mãe e doméstica”. 

Tal status encontra-se legitimado pelo casamento, sinônimo de segurança e 

respeitabilidade; nesse contexto, o casal constitui a unidade de base da sociedade. 

“O uso de um único sobrenome patronímico para dois ainda reflete esta concepção 

globalizante do casal, que esconde as individualidades” (BADINTER, 1986, p. 266). 

Segundo Rocha-Coutinho (1994), na década de 1950, após a Segunda 

Guerra Mundial, ocorre um estímulo à ideia, já existente, de que o lugar da mulher 

na sociedade, bem como a sua felicidade, encontravam-se em casa, cuidando do 

marido e dos filhos. Reduzida ao papel de mãe e esposa, a mulher estava restrita à 

esfera doméstica, confinamento justificado e pautado no ideal de família burguesa 

moderna. Esta é uma concepção relativamente recente, observando-se a história da 

humanidade; a família burguesa surge com um novo tipo de contrato matrimonial, 

aquele do casamento por amor. Assim, a família também é uma construção social, 

cujos membros encontram-se unidos “por uma rede complexa e precisa de direitos e 

proibições sexuais, de direitos e obrigações econômicas e, mais modernamente, por 

laços afetivos habitualmente acompanhados de laços legais e religiosos” (ROCHA-

COUTINHO, 1994, p. 27). 

Passou-se a valorizar a afetividade e a intimidade entre os membros da 

família, mantidas pela figura da mulher-mãe, vista como a expressão do amor aos 

filhos, ao esposo e à sua casa. Para tal dedicação, era necessário que a mulher se 

mantivesse longe do mundo exterior. Dessa forma, o público ficaria a cargo do 

homem, que sairia para trabalhar, cabendo à mulher o privado do lar, a 

responsabilidade da reprodução e criação dos filhos e os trabalhos domésticos: 

 
[...] o trabalho doméstico isola as mulheres no âmbito da unidade familiar, 
onde realizam sua tarefa de forma individual, sem organização cooperativa 
alguma e quase sem integração com seus pares adultos, afastando-as, 
assim, cada vez mais do mundo público e inibindo processos de realização 
pessoal. Elas passam a ser e a viver para os outros e não para si mesmas e 
sua afirmação pessoal consiste precisamente em negar-se como pessoa 
(ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 33). 
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A mulher, colocada na condição de “rainha do lar”, expressão de amor e 

afetividade, tinha sua sexualidade reprimida. Livre de tentações externas, o 

considerado lado subversivo da mulher encontrava-se sob controle. Nesse sentido, 

ela era constituída como um ser que vivia para suprir necessidades de outros; a 

imagem da mãe que se sacrifica por todos mantinha-se como modelo. “Aquelas que 

se revoltavam, faziam-no entre si, a meia voz, no círculo fechado da amizade, com 

medo de não serem compreendidas ou de serem rejeitadas” (BADINTER,1986, p. 

271). 

Betty Friedan, em A mística feminina (1971), defende que, na década de 

1960, o papel feminino, restrito ao casamento e à maternidade, limitava a 

possibilidade de realização pessoal das mulheres em outros âmbitos, 

desencadeando nelas um descontentamento que a autora chamou de “mal estar que 

não tem nome”, pois o casamento constituía-se em preocupação fundamental na 

vida das mulheres que, desde cedo, ocupavam-se com a aparência a fim de 

tornarem-se agradáveis e desejáveis ao olhar masculino. Muitas abandonavam a 

universidade para se casarem.  

Após o casamento, tornavam-se restritas ao lar, de onde saíam apenas para 

fazer compras, reuniões da escola dos filhos ou para acompanhar o marido. As 

mulheres se sentiam insatisfeitas com o matrimônio tão desejado, o que constituía 

para elas um problema, pois não se encontravam ajustadas ao papel de mãe e 

esposa. 

Segundo Beauvoir (2008), ainda que a evolução da condição feminina tenha 

proporcionado à instituição do matrimônio ser consentido livremente por ambas as 

partes, constituídas como individualidades autônomas, na verdade, o destino que a 

sociedade tradicionalmente propõe à mulher é o casamento. 

A união conjugal baseada na reciprocidade pode apresentar diferentes formas 

de troca: de amor mútuo, respeito e ternura, um título, status social, ascensão 

econômica, manutenção da casa ou cuidado com as crianças. O casamento tomado 

como uma finalidade estabelece a aspiração à totalidade representada pelo casal. 

Nesse contexto, segundo Badinter (1986), o solteiro é percebido como um ser 

inacabado e incompleto. 

No conto “A bela e a fera” (LISPECTOR, 1999a), a personagem, pertencente 

a uma classe econômica alta, ao sair de um salão de beleza no Copacabana Palace 
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Hotel, percebe que se esqueceu de informar ao seu motorista que terminaria mais 

cedo e, na ausência do motorista, toma um táxi.  À espera do táxi, em pé na rua, 

assim como Cristina, do conto “Obsessão” (LISPECTOR, 2005), a personagem 

também não se lembra da última vez em que esteve sozinha consigo mesma. 

“Talvez nunca. Sempre era ela ― com outros, e nesses outros ela se refletia e os 

outros se refletiam nela” (LISPECTOR, 1999a, p. 95).  

Friedan (1971, p. 22) também percebe tal constatação que chega a ser um 

incômodo nos relatos de mulheres americanas de sua época. “‘[...] Sempre achei 

que devíamos fazer tudo em grupo. Não consigo sentar-me e ler um livro sozinha. 

Se as crianças estão dormindo a sesta e eu tenho uma hora de liberdade não faço 

outra coisa senão andar pela casa, à espera de que acordem’”. Essas mulheres 

tinham sido ensinadas, desde a infância, a ter alguém comandando suas vidas, até 

que percebiam a si mesmas como pessoas que não tinham objetivos próprios. 

Assim, a personagem, ao perceber-se num momento consigo mesma, afirma 

para si o seu valor ― “‘Eu sou uma chama acesa! E rebrilho e rebrilho toda essa 

escuridão’ [...] Pensou: ‘estou casada, tenho três filhos, estou segura’” (LISPECTOR, 

1999a, p. 96). 

O narrador apresenta os elementos que garantem à personagem a segurança 

do casamento e o status social. “Carla de Souza e Santos” era o seu nome e, 

segundo o narrador, o “de” e o “e” indicavam que ela pertencia à classe dos que 

podem, daqueles que possuem riquezas das quais podem usufruir, respaldados pela 

tradição, “tradições podres, mas de pé” (LISPECTOR, 1999a, p. 96).  

Seu marido era um self made man28, mas ela não era uma self made woman. 

Demonstra-se, assim, a diferença de oportunidades para homens e mulheres, ainda 

que pertencentes a uma mesma classe social.  

O encontro com um homem na rua, sem uma perna e apoiado numa muleta, 

que lhe pede dinheiro para comer, desencadeia uma tomada de consciência na 

personagem. Carla percebeu que quase não saía de casa e, por essa razão, não 

conhecia a diversidade de pessoas que andavam nas ruas de Copacabana. A 

narração enfatiza o fato de que o marido é quem pagava as contas, exemplificado 

pela conta do salão de beleza, enviada mensalmente para a secretária do seu 

“Marido”, escrito com letra maiúscula, seu provedor. 

                                            
28

Expressão inglesa que se refere às pessoas que conseguem vencer na vida pelo próprio esforço. 



95 
 

Enquanto o mendigo pensava na boa comida que o dinheiro lhe poderia 

proporcionar, ela, por sua vez, interessava-se somente com festas e divertimentos. 

Expõe-se, assim, a oposição oriunda do fosso social, entre os detentores do poder 

econômico e aqueles que nada têm. Ela não tinha o hábito de pensar ― mais uma 

vez aparece num conto clariceano a ausência de momentos de reflexão na vida da 

personagem feminina, como se isso fosse algo desnecessário ― havia alguém que 

pensava por ela. Nesse sentido, tal atitude não tinha muita importância; entretanto, 

ao olhar para si, desmascara sua real condição: 

 
Viu que não sabia gerir o mundo. Era uma incapaz, com os cabelos negros 
e unhas compridas e vermelhas. Ela era isso: como numa fotografia colorida 
fora de foco. Fazia todos os dias a lista do que precisava ou queria fazer no 
dia seguinte ― era desse modo que se ligara ao tempo vazio. 
Simplesmente ela não tinha o que fazer. Faziam tudo por ela. Até mesmo os 
dois filhos ― pois bem, fora o marido que determinara que seriam dois... 
(LISPECTOR, 1999a, p. 99). 

 

Ela não pensava por si mesma, não tinha ações próprias, era bela e vazia, 

sem autonomia, até mesmo os seus filhos tinham sido planejados pelo marido, não 

por ela mesma. Sua vida era preenchida por preocupações fúteis. Seu avô havia lhe 

ensinado que era preciso ter força para vencer na vida. Perguntava-se, então, se 

vencer na vida seria aquela posição que ocupava ― em pé na rua, face cheia de 

maquiagem e lantejoulas douradas, apenas uma mulher bela e ornamentada.  

Numa possível tomada de consciência, a personagem se pergunta se haveria 

caído num esquema de gente rica. Relata, assim, ter tido a beleza como aliada para 

que conseguisse ascensão social. Ao ver, na juventude, o exemplo de uma amiga 

apaixonada, havia resolvido que não experimentaria isso, demonstrando, assim, que 

o seu casamento deve ter sido alicerçado no interesse econômico, não no amor: 

 
“Antes de casar era de classe média, secretária do banqueiro com quem se 
casara e agora ― agora luz de velas. Eu estou é brincando de viver, 
pensou, a vida não é isso” [...] 
Agora entendia porque se casara da primeira vez e estava em leilão: quem 
dá mais? Quem dá mais? Então está vendida. Sim casara-se pela primeira 
vez com o homem que “dava mais”, ela o aceitara porque ele era rico e era 
um pouco acima dela em nível social. Vendera-se. E o segundo marido? 
Seu casamento estava findado, ele com duas amantes... e ela tudo 
suportando porque um rompimento seria mais escandaloso: seu nome era 
por demais citado nas colunas sociais. E voltaria ela a seu nome de 
solteira? Até habituar-se ao seu nome de solteira, ia demorar muito. Aliás, 
pensou rindo de si mesma, aliás, ela aceitava este segundo porque ele lhe 
dava grande prestígio. Vendera-se às colunas sociais? Sim (LISPECTOR, 
1999a, p. 101). 
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Ela estava em leilão, era um produto, um objeto, buscava uma vida financeira 

estável. Com o uso reiterativo do advérbio “aliás”,  fica demonstrado seu caminho 

em busca de ascensão social, por meio do casamento com um homem rico. Antes, 

era secretária do banqueiro; agora, esposa do banqueiro com o qual trabalhou. 

Havia o interesse em ascender, que se tornou possível, porque era uma mulher 

bonita, possuindo, portanto, os requisitos necessários para atrair o desejo do homem 

e conquistá-lo.  

Casou-se com aqueles que “davam mais”. Se da primeira vez havia sido com 

um homem de um nível um pouco superior ao dela, no segundo casamento, 

conseguira ascender muito mais. Apesar de reconhecer que o marido possuía 

amantes e que seu casamento estava findado, suportava tudo pela estabilidade 

financeira, devido ao status social proporcionado por ele, enfatizando o sobrenome 

adquirido com o casamento e o consequente reconhecimento social. Assim, a 

mulher “não tem ofício, não tem capacidades, não tem relações pessoais, o nome 

não lhe pertence; é apenas a <<metade>> do marido (BEAUVOIR, 2008, p. 260). 

A personagem percebeu que, até aquele momento, não havia tomado 

consciência de que no mundo existiam aqueles que passavam fome e lutavam para 

sobreviver. Sentiu um mal estar por ser rica e por reconhecer que o dinheiro é a 

mola do mundo.  O encontro com o mendigo a fez perceber suas fragilidades e, de 

algum modo, reconheceu-se no outro:  

 
― Como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca 
pedi esmola mas mendigo o amor de meu marido que tem duas amantes, 
mendigo pelo amor de Deus  que me achem bonita, alegre e aceitável, e 
minha roupa de alma está maltrapilha... (LISPECTOR, 1999a, p. 103).  
 

Sentia-se uma coitada. O status proporcionado pelo marido não a poupava do 

sentimento de vazio e rejeição. Entretanto, ela se dá conta dessa realidade diante do 

encontro com o outro, que a incomoda, mas que também a faz perceber diferenças 

e semelhanças entre suas condições. Carla precisava agora de um destino, já que o 

casamento trazia-lhe segurança financeira, mas não lhe garantia afeição e 

reciprocidade. O conto termina com Carla no carro em movimento, lembrando-se de 

que não tinha perguntado o nome do mendigo e, desse modo, a personagem retorna 

à sua vida. 

Segundo Barbosa (2001), assim como Carla de “A bela e a fera”, a maioria 

das personagens femininas de Lispector pertencem às classes sociais mais 
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privilegiadas, sendo também charmosas e atraentes. Nesse sentido, constituem uma 

ligação entre beleza e sensualidade que, no âmbito sociocultural, contribui para que 

a mulher seja aceita e desejada. 

Nos contos analisados, o casamento, enquanto “destino” para a mulher, é 

também um caminho para que encontre reconhecimento perante os outros e uma 

forma de ascensão social, com desdobramentos que envolvem vínculo afetivo e 

aprisionamento. Não é, entretanto, prerrogativa das personagens femininas a 

indagação sobre as condições impostas pelo matrimônio, uma vez que tanto a 

mulher quanto o homem se encontram enredados na incompreensão e no 

descontentamento. 

O conto “Os obedientes” (LISPECTOR, 1998b) inicia-se com a seguinte 

afirmação: “um homem e uma mulher estavam casados” (LISPECTOR, 1998b, p. 

80). Segundo a narrativa, toda palavra teria sua sombra; dessa forma, as palavras 

“homem” e “mulher” seriam carregadas de sentidos e, ao serem citadas, levariam o 

leitor a preconceber a situação em que a história se desenrola. 

O casal do conto havia começado a busca por viver intensamente, porém, 

não existia diálogo entre eles, algo para dizer um ao outro ou contar para si mesmos 

antes de dormir: 

 
[...] pessoas precisam tanto contar a história delas mesmas. Eles não 
tinham o que contar [...] "não conduzir", "não inventar", "não errar" lhes era, 
muito mais que um hábito, um ponto de honra assumido tacitamente. Eles 
nunca se lembrariam de desobedecer (LISPECTOR, 1998b, p. 81-82).  
 

Pode-se notar que os dois protagonistas seguiam a ordem das coisas, 

sentiam dignidade em serem iguais entre tantos outros iguais, não ousavam 

transgredir, cumpriam o papel de pessoas anônimas e filhas de Deus. Submetiam-se 

à vida determinada “com um silêncio de multidão e com o ar um pouco magoado 

que têm os homens de boa-vontade. Assemelhava-se a vida irremediável para a 

qual Deus nos quis” (LISPECTOR, 1998b, p.82).  

Nietzsche29
 defende que grande parte das pessoas acomoda-se a uma “moral 

de rebanho”, baseada na submissão irrefletida aos valores dominantes. O filósofo 

                                            
29

Cf. MACHADO, Roberto. Ciência e moral. In: Nietzsche e a verdade. 2 ed. Rio de Janeiro: Graal, 
2002. 
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faz uma crítica à civilização ocidental, à massificação, à visão de mundo burguesa e 

ao conservadorismo cristão. A moral cristã eleva como bons comportamentos o 

desinteresse, o sacrifício de si mesmo e a submissão. Nietzsche nomeia essa moral 

como “de rebanho” ou “de escravos”, na qual os valores cultivados e ensinados 

seriam a bondade, a humildade, a piedade, o amor ao próximo, entre outros. Os 

valores defendidos pela moral cristã foram os que permaneceram na sociedade, 

como o pudor do corpo, a vergonha da sexualidade, a humildade, o amor pela 

pobreza e mesmo a renúncia a viver em plenitude. Nesse sentido, a aceitação tácita 

dos personagens do conto pode ser relacionada àquilo que Nietzsche criticou, visto 

que eles consideravam-se “homens de boa vontade”, filhos de Deus, vivendo 

conforme o que lhes foi determinado. 

Porém, com a rotina, tudo passou a se tornar monótono e repetitivo. O 

homem e a mulher começavam a ver a situação de forma crítica, “o tédio, aliás, fazia 

parte de uma vida de sentimentos honestos” (LISPECTOR, 1998b, p. 82). Nesta vida 

metódica, o marido aparece como alguém que repete ações diárias, seguindo uma 

ordem que não poderia ser alterada, de acordo com o que esperavam dele. A 

esposa, por sua vez, tocava na realidade com mais frequência, pois, não 

pertencendo ao âmbito público do trabalho, tinha mais tempo livre para a indagação 

acerca de sua condição de existência. Eles fugiam de situações que pudessem 

problematizar suas vidas e o mundo, do qual se queriam alheios, “os dois não eram 

tocados, por exemplo, pela política, pela mudança de governo, pela evolução” 

(LISPECTOR, 1998b, p. 83). Eram pessoas muito reservadas, nunca haviam 

cometido erro grave, eram obedientes, amavam a ordem e a simetria.  

Até que perceberam que um sem o outro viveria mais, seria inútil a tentativa 

de reconstrução do relacionamento, chegando assim à conclusão a que outros 

casais já haviam chegado: 

 
A esposa, sob a fantasia contínua, não só chegou temerariamente a essa 
conclusão como esta transformou sua vida em mais alargada e perplexa, 
em mais rica, e até supersticiosa. Cada coisa parecia o sinal de outra coisa, 
tudo era simbólico, e mesmo um pouco espírita dentro do que o catolicismo 
permitiria. Não só ela passou temerariamente a isso como — provocada 
exclusivamente pelo fato de ser mulher — passou a pensar que um outro 
homem a salvaria. O que não chegava a ser um absurdo. Ela sabia que não 
era. Ter meia razão a confundia, mergulhava-a em meditação.  
O marido, influenciado pelo ambiente de masculinidade aflita em que vivia, 
e pela sua própria, que era tímida mas efetiva, começou a pensar que 
muitas aventuras amorosas seriam a vida. 
Sonhadores, eles passaram a sofrer sonhadores, era heróico suportar. 
Calados quanto ao entrevisto por cada um, discordando quanto à hora mais 
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conveniente de jantar, um servindo de sacrifício para o outro, amor é 
sacrifício (LISPECTOR, 1998b, p. 84).  
 

A personagem feminina foi a primeira a perceber que a solução para a vida 

que tinham seria a separação e tal “decisão” transformou suas vidas. Por ser mulher, 

como enfatiza ironicamente a narrativa, seu caminho futuro seria a salvação por 

outro homem, ou seja, por falta de autonomia, apenas outro masculino seria o seu 

horizonte. Já o marido da personagem recai no desejo de ter várias aventuras 

amorosas, uma vez que o casamento monótono não proporcionava os devidos 

prazeres que lhe “saciassem” a virilidade.  

Pode-se notar que ambos estavam descontentes com o casamento, 

entretanto, não ousavam dizer isso um ao outro. Beauvoir (2008, p. 263) defende 

que o casal é uma comunidade constituída por membros que perderam sua 

autonomia “sem se livrarem da solidão; estão estaticamente assimilados um ao 

outro, em vez de sustentarem um com o outro uma relação dinâmica e viva”. Nesse 

sentido, o casal, nos mais diferentes âmbitos, acaba por nada poder dar ou trocar 

mutuamente, no sentido positivo. 

Os personagens passaram a sonhar, vendo a separação como um caminho 

para uma vida melhor, em substituição à vida infeliz que levavam. Quase sempre, 

permaneciam calados, provocando-se reciprocamente, através de pequenos desvios 

às normas da casa, como, por exemplo, discordando quanto à melhor hora para o 

jantar.  Reforçando o que foi dito antes, a respeito da possível relação entre 

aspectos presentes no conto e a crítica nietzschiana sobre a moral cristã, a 

superstição da personagem poderia ir até o limite permitido pelo catolicismo; além 

disso, sofrer calado remete à renúncia de uma vida em plenitude ― “amor é 

sacrifício” (LISPECTOR, 1998b, p. 84).  

O momento epifânico, de tomada de consciência por parte da personagem, 

nesse conto, acontece quando, ao morder uma maçã, ela quebra um dente da 

frente; ao olhar-se perto demais no espelho vê a realidade ― uma mulher de meia 

idade com um dente quebrado. “Tocando o fundo, e com a água já pelo pescoço, 

com cinqüenta e tantos anos, sem um bilhete, em vez de ir ao dentista, jogou-se 

pela janela do apartamento (LISPECTOR, 1998b, p. 85). 

A personagem viu-se envelhecida e infeliz, sem perspectivas; diante da 

constatação, escolheu jogar-se para a morte. O ato subversivo da mulher, 

cometendo suicídio, finalizou a função realizada diariamente, pois  a aparente 
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harmonia conjugal era constituída pela execução de uma rotina ordenada em 

cumprimento às convenções estabelecidas. O suicídio da mulher rompe o habitual e 

constitui um ato inesperado, repreensível, significando uma quebra do perfil de 

obediência do casal que nunca cometia erros. A personagem feminina comete assim 

a “saída”, ainda que inusitada, de uma vida que não a satisfazia.  

Segundo Beauvoir (2008), a vocação do homem está na ação. Suas 

preocupações referem-se à produção, criação e progresso, visam ao futuro e à 

totalidade do universal. A mulher, por meio do casamento, une-se ao homem, 

entretanto, a união não a convida à transcendência; pelo contrário, a confina na 

imanência.   

Sendo um ser humano, a mulher, assim como o homem, deveria exercer sua 

liberdade autônoma; entretanto, sua consciência não transcende, não vai ao 

encontro do mundo, mas permanece em si mesma como coisa. Todos os sujeitos 

transcendem, ao colocarem-se concretamente no mundo por meio de projetos, 

expandindo-se para um futuro aberto. Os indivíduos têm a necessidade de 

transcender; porém, a situação das mulheres, analisada por Beauvoir, demonstra 

que a mulher, como todo ser humano, também deseja uma liberdade autônoma. 

Entretanto, ela encontra-se impedida de exercer tal liberdade e, consequentemente, 

de transcender, devido ao homem que a impõe a condição de “Outro”, tornando-a 

objeto e delimitando-a na imanência30.  

Para Beauvoir, o objetivo do casamento restringe-se à construção de uma 

vida equilibrada, na qual a felicidade possa ser edificada. “Na falta de amor, ela terá 

pelo marido um sentimento terno e respeitoso chamado amor conjugal; ela encerrará 

o mundo entre as paredes do lar que será encarregada de administrar” (BEAUVOIR, 

2008, p. 221).  

Bourdieu (2010, p. 62) afirma que as mulheres são, muitas vezes, ignoradas. 

Seus atos familiares e rotineiros são tomados como repetitivos e monótonos e, 

nesse sentido, a sociedade apresenta estratégias de reprodução do poder 

                                            
30

Para Beauvoir, que analisa a condição da mulher a partir de uma perspectiva existencialista, a 
discussão sobre liberdade não se completa no plano de uma liberdade abstrata, que privilegia apenas 
o trabalho da consciência, mas, também considera a liberdade do sujeito no mundo, capaz de 
relacionar-se com ele e consigo mesmo. Nesse sentido, as ideias de determinismo e liberdade 
aparecem como facticidade ou imanência e transcendência.  A facticidade é a dimensão de coisa que 
todo ser humano tem, é o conjunto das suas determinações, assim, os homens encontram-se no 
mundo como um corpo, ainda que esse corpo apresente características pessoais variadas; já a 
transcendência é a dimensão pela qual o ser humano executa o movimento de ir além das 
determinações, a fim de lhes dar um sentido. É a dimensão da liberdade.  
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masculino; “estratégias de fecundidade, estratégias matrimoniais, estratégias 

educativas, estratégias econômicas, estratégias de sucessão, todas elas orientadas 

no sentido de transmissão dos poderes e dos privilégios herdados”.  

Nessa perspectiva, o autor defende ainda que o trabalho de socialização, ao 

qual as mulheres são submetidas, tem o objetivo de diminuí-las e de lhes ensinar a 

negação, a resignação e o silêncio. Os homens, por seu turno, também são 

prisioneiros, pois, mesmo que não percebam, são vítimas da representação 

dominante e, confirmando o que diz Bourdieu, Butler (2012) defende a ideia de que 

homens e mulheres encontram-se presos a modelos preestabelecidos.   

Para a feminista estadunidense, os termos “homem” e “mulher” moldam-se a 

uma matriz heterossexual, em que a diferença entre os gêneros torna-se 

naturalizada por meio de regimes de poder do heterossexismo e do falocentrismo, 

que buscam estabelecer-se pela constante repetição de sua lógica, da metafísica e 

de ontologias naturalizadas. Assim, as relações discursivas produzem e regulam a 

inteligibilidade dos conceitos da sexualidade, por meio da relação binária, sugerindo 

que as configurações culturais de gênero assumam o lugar do “real”, consolidando 

sua hegemonia. As ações repetidas, dentro de uma estrutura reguladora rígida, 

acabam por produzir a aparência de algo natural. Desse modo, para Butler (2012), a 

identidade é um efeito das práticas discursivas, que alocam o corpo no interior de 

categorias da identidade binária31.   

Levando-se em consideração os aspectos abordados, a relação matrimonial, 

muitas vezes, constitui-se como algo conflituoso ou lugar de ancoragem, cujas 

                                            
31

Bourdieu (2010) afirma que a divisão das coisas e das atividades, entre elas a de cunho sexual, 
insere-se em um sistema de oposições homólogas, constituídos como esquemas de pensamento de 
aquisição universal que mascaram a relação de dominação que os baseia. Assim, as divisões são 
vistas como naturais e evidentes, adquirindo reconhecimento e legitimação. Essa questão encontra-
se presente no decorrer da história da filosofia Ocidental, especialmente, no que concerne às 
discussões sobre a divisão entre mente e corpo. Pode-se citar como exemplo a distinção defendida 
por Platão, na Antiguidade grega, quanto ao corpo e a alma, o mundo inteligível e o mundo sensível; 
e por Descartes, no século XVII, com a distinção entre razão e sentidos, alma e corpo, substância 
pensante ― res cogitans ― e substância extensa ― res extensa, além da discussão entre a relação 
sujeito e objeto, presente no âmbito da epistemologia e da fenomenologia, entre outras investigações 
filosóficas que tiveram oposições como foco.  Nesse sentido, no que concerne ao gênero e a 
distinção entre feminino e masculino, o homem foi associado à razão, enquanto a mulher foi 
associada ao corpo; Butler (2012) argumenta que: “Na tradição filosófica que se inicia em Platão e 
continua em Descartes, Husserl e Sartre, a distinção ontológica entre corpo e alma (consciência, 
mente) sustenta, invariavelmente, relações de subordinação e hierarquia políticas e psíquicas. A 
mente não só subjuga o corpo, mas nutre ocasionalmente a fantasia de fugir completamente à 
corporificação. As associações culturais entre mente e masculinidade, por um lado, e corpo e 
feminilidade, por outro, são bem documentadas nos campos da filosofia e do feminismo” (BUTLER, 
2012, p. 32). Pode-se perceber que a questão da dicotomia consiste na hierarquização que ela 
estabelece, pois um termo torna-se opositivo em relação a outro termo, sendo um deles privilegiado. 
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expectativas iniciais não se efetivam, o que pode ser também observado no conto “A 

imitação da rosa” (LISPECTOR, 1998b).  A narrativa mostra que o marido, Armando, 

ao voltar do trabalho, encontraria a casa arrumada, assim como a esposa, Laura, de 

vestido marrom, e sairiam para a rua de braços dados como sempre faziam. O 

vestido marrom de esposa distinta e discreta, com “o braço no dele” significava 

garantia de segurança para a personagem. 

Quando se encontravam com um casal de amigos, as conversas entre 

personagens femininos e masculinos giravam em torno de temáticas diferentes: 

 
A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro 
homem sobre o que saía nos jornais. Enquanto isso ela falaria com Carlota 
sobre coisas de mulheres [...] e vendo enfim Armando esquecido da própria 
mulher. E ela mesma, enfim, voltando à insignificância com reconhecimento 
(LISPECTOR, 1998b, p. 34).  

 

O que seriam coisas de mulheres? Provavelmente assuntos fúteis, 

preocupações com a casa ou outras coisas sem muita importância, diferente dos 

homens, que conversavam sobre as notícias que saíam nos jornais, política, 

economia e tantos outros assuntos do âmbito público.  

A narrativa apresenta características da personagem Laura, que delineiam o 

seu perfil:  

 
Seu rosto tinha uma graça doméstica [...] Por acaso alguém veria, naquela 
mínima ponta de surpresa que havia no fundo de seus olhos, alguém veria 
nesse mínimo ponto ofendido a falta de filhos que ela nunca tivera?  
Com seu gosto minucioso pelo método [...] agora reassumido, planejava 
arrumar a casa antes que a empregada saísse de folga [...] 1°). calmamente 
vestir-se; 2°). esperar Armando já pronta; 3°). O terceiro o que era? [...] E 
poria o vestido marrom com gola de renda creme. Com seu banho tomado ( 
LISPECTOR, 1998b, p. 35). 

 

Na ausência de filhos, falha grave para uma mulher, já que a sua principal 

função era gerá-los, a vida de Laura resumia-se aos afazeres domésticos, como 

passar a ferro as camisas de Armando, elaborar listas metódicas para o dia 

seguinte, arrumar a casa e vestir-se para esperar o marido chegar.  Concretizava, 

assim, o desejo de sua vida, isto é, dedicar-se a uma casa e ser a mulher de um 

homem. 

Beauvoir (2008, p. 225) afirma que, pelo trabalho doméstico, a mulher 

apropria-se do seu “ninho”, do cenário privado ordenado, de modo a constituir-se 

como um lar. “Da administração de sua residência, tira a justificação social; a sua 

tarefa é velar também pela alimentação, as roupas, e, de uma maneira geral, pela 
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manutenção da sociedade familiar”. Entretanto, ao realizar-se nas atividades 

domésticas, ela permanece na imanência, pois a concretização desse tipo de tarefas 

não permite à mulher a afirmação de sua singularidade.  

A narrativa indica a possibilidade de Laura ter tido problemas psiquiátricos no 

passado, entretanto, a doença tinha feito com que ela vivenciasse um momento em 

que se tornara “super-humana” em comparação a um marido cansado e perplexo, 

isto é, aberta à percepção da monotonia da vida: 

 
Ela super-humana e tranquila no seu isolamento brilhante, e ele, quando 
tímido, vinha visitá-la [...] ele fazendo visita de cerimônia como um 
namorado com o hálito infeliz e um sorriso fixo, esforçando-se no seu 
heroísmo por compreender, ele que a recebera de um pai e de um padre, e 
que não sabia o que fazer com essa moça da Tijuca que inesperadamente, 
como um barco tranquilo se empluma nas águas, se tornara super-humana 
(LISPECTOR, 1998b, p. 38). 

 

Como em “Os Obedientes”, o perigo das águas é uma forma de analogia ao 

vir à tona da consciência de si. Através deste transbordamento, Laura se dá conta 

de que saiu das mãos do pai para as mãos do marido, sob a bênção de um padre, 

sendo mero objeto de troca entre homens.  

A protagonista vivia em constante vigília em relação a si mesma. Lutava 

contra os impulsos de alguém que é humano; como no caso das rosas, que queria 

que ficassem para si e resolve não ofertar à Carlota: “ela não era obrigada a ter 

coerência, não tinha que provar nada a ninguém e ficaria com as rosas” 

(LISPECTOR, 1998b, p. 48). Pode-se notar a tensão presente nas pessoas que 

guardam os valores tradicionais como parâmetros dos quais não podem sair, algo a 

ser realizado permanentemente da melhor forma possível, de modo que o erro 

nunca possa acontecer:  

 
[...] Laura, a da golinha de renda verdadeira, vestida com discrição, esposa 
de Armando, enfim um Armando que não precisava mais se forçar a prestar 
atenção em todas as suas conversas sobre empregada e carne, que não 
precisava mais pensar na sua mulher, como um homem que é feliz, como 
um homem que não é casado com uma bailarina. 
[...] a infantil vitória de ter chegado a tempo de encontrá-la chatinha, boa e 
diligente, e mulher sua. 
[...] Ela estava sentada com o seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela 
fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e 
respeito, ele a olhava. Envelhecido, cansado, curioso. Mas não tinha uma 
palavra sequer a dizer (LISPECTOR, 1998b, p. 44-53).  

 
Os dias de Laura passavam-se sob constante controle; entretanto, era uma 

vida de solidão, na medida em que, ao desmascarar seu cotidiano, passa a vê-lo 



104 
 

como um perigo que deveria ser evitado. Pode-se notar um casal, sem filhos, 

lutando para manter uma convivência pacífica, em que nada saísse do lugar 

determinado. Entretanto, diante de uma mulher “doente,” que vacila, apesar da 

constante vigília, o marido não sabia o que fazer com ela. Eles não se entendiam e a 

prevista completude do matrimônio não ocorre. 

Friedan (1971) destacou que o conflito das mulheres de sua época residia na 

percepção de sua falta de identidade. Percebendo-se apenas como esposas e 

mães, viviam à espera do marido, que voltava para casa após o trabalho.  Assim, as 

mulheres eram vistas integralmente como donas de casa, desinteressadas dos 

assuntos públicos do momento, preocupavam-se apenas com a família e o lar. 

Relacionando tal ideia com a personagem Laura, pode-se notar que seu papel 

reduzia-se ao de esposa, pois não tinha filhos, e a chegada do marido era a 

justificativa para a realização de todas as suas tarefas diárias.  

Barbosa (2001) afirma que a protagonista de “A imitação da rosa” esforça-se 

por desempenhar o papel de uma dona de casa perfeita, apegando-se à ordem e à 

realização metódica das coisas, buscando fugir da insanidade. As rosas, associadas 

à beleza e à feminilidade, desencadeiam em Laura uma tomada de consciência em 

relação à sua condição, fazendo com que o insano caracterize-se como fuga, local 

de escape às pressões socioculturais.  

Peixoto (2004) defende que a narrativa do conto sugere que Laura encontre 

na loucura uma lucidez que na “normalidade” não lhe é possível, pois clareza de 

pensamento, senso de independência, são características que a protagonista 

apresentava em seus momentos de loucura. O embate, entre dar as rosas a uma 

amiga ou ficar com as mesmas, revela a luta que Laura trava consigo mesma entre 

realizar o que os outros desejavam ou afirmar suas próprias vontades.  

Pode-se notar nos contos analisados que os personagens encaram de forma 

natural as implicações de sua masculinidade socialmente definidas. As personagens 

femininas, por seu turno, são esposas, meigas, delicadas e cuidadosas. Entretanto, 

em momentos de tomada de consciência, chegam a compreender o aprisionamento 

ao qual se encontram submetidas.  
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4.3 Buscando outro caminho 
 

 

As personagens de Lispector, aqui analisadas, tentam encontrar a sua 

importância num mundo em que a mulher é definida pelo amor, pelo casamento e 

pela maternidade. Assim, o que imaginam, acerca de seu valor pessoal, entra em 

conflito como as normas comportamentais preestabelecidas e, ao se defrontarem 

com essas duas concepções, explicita-se a disparidade entre o que desejam ser e 

aquilo que realmente são.  

O primeiro conto de Clarice Lispector, “O triunfo”, publicado no periódico Pan, 

em 1940, também apresenta elementos que permitem uma análise a partir da 

perspectiva dos estudos de gênero. A década de 1940 foi uma época em que a 

mulher encontrava-se fortemente delimitada por um espaço social patriarcal que 

cerceava sua liberdade e autonomia. Nessa conjuntura, instituem-se mulheres 

carentes de efetiva participação na vida pública, por se situarem no contexto da vida 

privada, do lar.  

Aparentemente obedientes, em sua maioria, aceitando as convenções sociais 

e as divisões hierarquizadas, justificadas pelo biológico e assim naturalizadas, 

reforçavam a ideia prévia de mulher e seu consequente destino. Além disso, 

atribuiu-se não só espaços distintos, mas poderes distintos a homens e mulheres. 

No conto “O triunfo” (LISPECTOR, 2005), apresenta-se o processo de 

dependência, no qual Luísa se depara, a ponto de não saber o que fazer da sua vida, 

ao acordar e perceber que realmente o marido havia ido embora: 

 
Ele foi embora, ontem à tarde. Levou consigo as malas [...] Ela, calada, 
defronte dele. Ele, o intelectual fino e superior, vociferando, acusando-a, 
apontando-a com o dedo. E aquela sensação já experimentada das outras 
vezes em que brigavam: se ele for embora, eu morro, eu morro. Ouvia ainda 
suas palavras. 
“― Você, você me prende, me aniquila! Guarde seu amor, dê-o para quem 
quiser, a quem não tiver o que fazer! Entende? Sim! Desde que a conheço 
nada mais produzo! Sinto-me acorrentado. Acorrentado a seus cuidados, a 
suas carícias, ao seu zelo excessivo, a você mesma! Abomino-a! Pense 
bem, abomino-a! Eu...” (LISPECTOR, 2005, p. 12). 

 

Encontrando-se sozinha diante da dor da separação, a personagem se afunda 

no sentimento de falta, pois precisa dele para dar sentido à sua vida.  
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As explosões do marido eram frequentes, e Luísa vivia sob a constante 

ameaça de sua partida. Quando isso acontecia, mesmo acreditando-se segura de si, 

implorava para que não partisse: 

 
Ela, tão cheia de dignidade, tão irônica e segura de si, suplicara-lhe que 
ficasse, com tal palidez e loucura no rosto, que das outras vezes ele 
acedera. E a felicidade invadia-a tão intensa e clara, que a recompensava do 
que nunca imaginava fosse uma humilhação, mas que ele lho fazia enxergar 
com argumentos irônicos, que ela nem ouvia (LISPECTOR, 2005, p. 12). 

 

A permanência do marido significa tudo para ela, era a sua felicidade, ainda 

que para isso fosse necessária a humilhação, esta nem era perceptível para a 

personagem, pois mais valia a presença do marido na casa. Com sua partida, a casa 

fica vazia, assim como a vida de Luísa: “Ela parada no quarto, como se tivessem 

extraído de seu corpo toda a alma. [...] ‘Ele foi embora’ não era tão simples. 

Arrastava consigo um vácuo imenso na cabeça e no peito. [...] Como viveria agora?” 

(LISPECTOR, 2005, p. 13).   

Segundo Beauvoir [19--], a mulher é determinada previamente pelo masculino, 

enquanto que o homem tem um sentido em si, sem necessitar da mulher. As 

mulheres estariam ligadas aos homens ― pais e maridos ― tanto emocional quanto 

economicamente, formando uma ligação forte que as submetem ao jugo do 

masculino. Assim, não enxergam possibilidades de novos caminhos, não percebem 

como poderiam desvencilhar-se da necessidade dos homens. Para a autora, o casal 

seria uma unidade indissolúvel, estabelecendo uma dependência recíproca entre 

homens e mulheres. Entretanto, essa reciprocidade não facilitou a libertação, pois as 

condições não se apresentaram igualmente ou de forma aproximada para os dois 

sexos. 

Levando em consideração o momento histórico em que o conto em análise foi 

escrito, pode-se notar a questão da falta de saída percebida por uma mulher que 

fosse “deixada” pelo marido na década de 1940, pois o homem, respaldado pela lei, 

possuía poder e autonomia sobre a mulher. Segundo Pinheiro (1984), o Código Civil 

de 1916 determinava a dominação do marido sobre a esposa, que era considerada 

relativamente como incapaz: 

 
A mulher não podia trabalhar fora sem a autorização do marido (Art. 380), 
autorização que, se dada um dia, poderia ser retirada no dia seguinte. O 
marido é o chefe do casal (Art. 23), é quem determina o local da residência 
da família (Art. 70), [...] administra os bens comuns e os particulares da 
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mulher (Art. 233-II), o exercício do pátrio poder compete ao pai com a 
colaboração da mãe (Art. 380)[...](PINHEIRO, 1984, p. 74). 

 

Percebe-se que o poder da administração da família era dado ao homem, 

bem como das determinações daquilo que era relativo à vida da esposa, ou seja, a 

mulher, nesse momento, não possui liberdade nem física ― domínio sobre seu 

corpo ― nem de consciência  ― possibilidade de pensar por si mesma e de expor 

suas ideias. 

A protagonista do conto “O triunfo” encontra-se num espaço de tensão, em 

que aquilo que pensa não pode ser dito, pois interfere na tranquilidade necessária 

para que o marido produza seus escritos. As coisas ditas por ela aparecem como 

vazias e desnecessárias, reforçando a imagem de mulher frívola que fala bobagens, 

interrompendo a concentração do marido “com uma frase tola sobre o tempo, e 

terminando com um detestável: ‘não é querido? ’” (LISPECTOR, 2005, p. 12).   

O personagem masculino, por sua vez, não tem o nome revelado no decorrer 

da história, mas aparece como alguém superior que não necessitava da 

companheira; pelo contrário, ela o atrapalhava e, por essa razão, ele vai embora; 

“pede que o amarre ao chão e que o deixe livre, que lhe garanta a repetição 

monótona dos dias e que não o aborreça, que esteja sempre presente mas não seja 

importuna” (BEAUVOIR, 2008, p. 275). 

Entretanto, a narrativa revela que a fraqueza do personagem masculino é 

mascarada. Aquele que culpa a esposa por atrapalhá-lo, quando tem uma nova ideia 

para a sua produção, revela-se como alguém que também tem fragilidades. 

Esperando encontrar algum vestígio do marido pela casa, Luísa revira as coisas da 

mesa de trabalho dele e acha uma folha de papel, onde se encontra escrito um 

desabafo: “Estou sentado há duas horas seguramente e não consegui ainda fixar a 

atenção. [...] Não consigo escrever. Com estas palavras arranho uma chaga. Minha 

mediocridade está tão...” (LISPECTOR, 2005, p. 14). Luísa percebe que não era sua 

a culpa da falta de inspiração do marido; além disso, ele se sentia medíocre nos 

momentos em que não conseguia produzir. 

Tomando a masculinidade como reconhecido valor no Ocidente, nota-se que 

a imagem do homem forte, que controla suas emoções, livre de fraquezas, aparece 

nas características do marido que culpa a esposa por suas dificuldades. Badinter 

(1993) afirma que o homem luta constantemente consigo mesmo a fim de não ceder 

à passividade. O ideal de masculinidade relacionado a um homem duro pode ser 
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gerador de conflitos e tensões, enredando os envolvidos em situações que 

impossibilitam a convivência harmônica. 

A partir do momento em que Luísa descobre o bilhete escrito pelo marido, 

inicia-se um processo de despertar. Passa a perceber coisas que nunca havia visto 

antes, não percebia sequer as casas a seu redor, porque vivia para o marido, o seu 

mundo era ele. “Na verdade nada disso notara. Sempre vivera ali com ele. Ele era 

tudo. Só ele existia. Ele tinha ido embora. E as coisas não estavam de todo 

destituídas de encanto. Tinham vida própria” (LISPECTOR, 2005, p.14-15). 

A incapacidade de produção do marido não era culpa de Luísa, era culpa dele 

mesmo, o intelectual superior que também se sentia medíocre. “De repente, teve um 

sorriso, um pensamento. Ele voltaria. Ele voltaria [...] Riu. Ele voltaria, porque ela era 

a mais forte” (LISPECTOR, 2005, p.15). 

O triunfo de Luísa está na descoberta do marido como alguém que tem 

fraquezas e limitações; por essa razão, certamente, sentiria a falta da esposa e 

voltaria para casa ― “após ter sido abandonada pelo marido, mergulhou em si 

mesma e acabou descobrindo uma nova força interior capaz até de levá-la a 

acreditar na volta daquele que a abandonou” (FERREIRA, 1999, p. 71). Embora 

encontre nessa ideia força e confiança em si mesma, alimenta a esperança de uma 

reconciliação, tendo o seu triunfo com a volta do marido e, nesse sentido, a 

dependência permanece.  

Percebe-se que a personagem do conto “O triunfo” (LISPECTOR, 2005) tem 

consciência de seu estado de aprisionamento e sente prazer em sentir-se livre, 

liberdade que não é apenas física, devido à ausência do marido, mas de 

consciência, pois, enfim, sem ele, pode exercer de alguma forma sua autonomia. 

Luísa descobre sua própria força, ainda que não deixe de alimentar a expectativa do 

seu retorno, o que demonstra que a liberdade apresentada à mulher constitui 

somente uma possibilidade. Nota-se ainda o embate entre o casal e sua 

consequente falta de entendimento, “de um lado, a solidão da mulher; de outro lado, 

a pretensa, mas frustrada, competência intelectual do homem” (GOTLIB, 1994, p. 

94).  

As categorias sistematizadas definem masculino e feminino deliberando suas 

possibilidades, seus modos de aparecer e ser no mundo. A sociedade, pautada em 

normas, delimita características próprias a homens e mulheres, engessando-os em 
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estereótipos, na busca tanto do “eterno feminino” quanto do ideal de masculinidade, 

transmitidos e perpetuados.  

As personagens analisadas nos contos encontram-se em ambientes de 

aprisionamento e angústia, muitas vezes, interior, em que a tentativa de libertação 

encontra-se marcada pela constatação da falta de saída.  

O conto “A fuga” (LISPECTOR, 1999a), também escrito em 1940, apresenta 

um enredo que bem demonstra essa constatação. Trata-se de uma personagem que 

tomou a decisão de sair de casa, deixando um casamento de doze anos que a 

aprisionava, privando-a de autonomia, mas depara-se logo com o problema de não 

saber qual caminho deveria tomar, o que lhe dá medo, porém, tinha certeza apenas 

de uma coisa ― não desejava voltar para casa, estava decidida de que não voltaria 

àquela cena diária. A narração retrata apenas um dia na vida da personagem, que 

poderia ser igual aos outros, mas, por uma iniciativa sua, apontou para uma 

possibilidade de mudança.  

Ao decidir ir embora, tudo renascia e percebeu que as coisas existiam fora do 

lar, enquanto a vida em casa apresentava-se como uma prisão, que a privava de ver 

e conhecer o mundo. “Há doze anos era casada e três horas de liberdade a 

restituíam-na quase inteira a si mesma” (LISPECTOR, 1999a, p. 72). Não desejava 

mais representar; entretanto, além de alegria e alívio, carregava também em si medo 

e o peso dos doze anos de relacionamento: 

 
Trazia-lhe um sabor de liberdade há doze anos não sentido. Porque seu 
marido tinha uma propriedade singular: bastava sua presença para que os 
menores movimentos de seu pensamento ficassem tolhidos [...] 
Ele ficará surpreso? Sim, doze anos pesam como quilos de chumbo. Os 
dias se derretem, fundem-se e formam um bloco só, uma grande âncora. E 
a pessoa está perdida. Seu olhar adquire um jeito de poço fundo. Água 
escura e silenciosa. [...] 
Os desejos são fantasmas que se diluem mal se acende a lâmpada do bom 
senso. Porque é que os maridos são o bom senso? (LISPECTOR, 1999a, p. 
72-73). 

 

Em discurso indireto-livre, a personagem problematiza a noção do bom 

senso, atribuída ao homem, como instituidor da ordem do lar, voz da autoridade, 

fazendo com que todos da casa se encontrassem sob o jugo do patriarca. O 

personagem masculino apresenta-se como o superior na relação a cercear a mulher 

em seus passos, pois o seu casamento, com o passar do tempo,  se tornou cada 

vez mais um obstáculo à realização dos seus anseios. “O drama do casamento não 

está no facto de que não assegura à mulher a felicidade que promete ― não há 
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seguro de felicidade ―, e sim no facto de que a mutila; obriga a mulher à repetição e 

à rotina” (BEAUVOIR, 2008, p. 275). 

Beauvoir (2008) observa que, na sua época ― mesmo período em que o 

conto de Clarice foi escrito, década de 1940 ―, os primeiros vinte anos da vida da 

mulher eram enriquecidos de variados acontecimentos: menstruação, descoberta da 

sexualidade, casamento e maternidade. Porém, por volta dos vinte anos, a mulher já 

era dona de um lar, presa a um homem pelo matrimônio, muitas vezes já com um 

filho, com sua vida para sempre determinada. “O lar não a protege da sua liberdade 

vazia; reencontra-se solitária, abandonada, um objecto: não sabe o que fazer de si 

mesma” (BEAUVOIR, 2008, p. 274). Nessa perspectiva, muitas vezes, a mulher 

tinha uma vida de insatisfação e infelicidade ― “‘Meu filho, eu era uma mulher 

casada e sou agora uma mulher” (LISPECTOR, 1999a, p. 73). 

O momento era um tipo de renovação, vivera doze anos com olhar perdido, 

sem perspectiva, apenas na repetição; agora, tudo era lindo e encantador. Contudo, 

a personagem de “A fuga,” buscando a liberdade, esbarra na sua própria 

dependência, especialmente, na financeira, que a impede de, ao sair de casa, poder 

efetivamente realizar o desejo de ter uma nova vida. “Mas ela não tem suficiente 

dinheiro para viajar. As passagens são tão caras” (LISPECTOR, 1999a, p. 74), além 

disso, começa a cogitar o que as pessoas pensariam se a vissem entrando 

desacompanhada num hotel, pois a verdade é que doze anos pesavam demais para 

que conseguisse realmente romper com a relação e realizar uma vida livre e 

autônoma. 

Ocorre a tentativa de libertação da personagem feminina e uma consequente 

constatação da falta de saída, pois o lugar de ancoragem ainda é o masculino, o 

homem é aquele que salva e representa a segurança. O desejo é mesmo de fuga, 

mas a protagonista do conto volta para casa e para o marido. 

Após uma tentativa mal sucedida de realização de autonomia e liberdade, a 

mulher reconhece a dominação, retorna para casa, para o velho ambiente 

doméstico, cômodo, monótono e infeliz. O personagem masculino, por sua vez, 

apresenta-se benevolente ao retorno da esposa e alheio à sua saída, enquanto ela 

permanece com a sensação de não pertencimento e inadequação. “Depois enxuga 

as lágrimas com o lençol, fecha os olhos e ajeita-se na cama. [...] Dentro do silêncio 

da noite, o navio se afasta cada vez mais” (LISPECTOR, 1999a, p. 75). Afasta-se o 

navio imaginário com o qual sonhava em ir embora, viver uma vida sua, se pudesse.  
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A independência financeira permitiria à personagem a possibilidade de gerir 

sua própria vida, apesar das cobranças sociais que, certamente, ocorreriam na vida 

de uma mulher separada do marido. O navio é o símbolo de fuga, que não se 

concretiza, mas, ainda que “acabe não fugindo no navio, como pretendera, o tempo 

que passa fora de casa leva-a a avaliar seus sentimentos e a sua posição social” 

(BARBOSA, 2001, p. 126).  

Saffioti (1987) afirma que a família burguesa preocupa-se, sobretudo, com a 

manutenção das aparências, refletindo-se na dificuldade muitas vezes encontrada 

para realizar o fim do casamento, especialmente quando existem bens materiais 

envolvidos, além da preocupação com o julgamento alheio. A autora afirma ainda 

que a lei que permite o divórcio no Brasil só foi aprovada em dezembro de 1977.  

Pode-se pensar que, na década de 1940, quando os contos “O triunfo” 

(LISPECTOR, 2005) e “A fuga” (LISPECTOR, 1999a) foram escritos, o divórcio legal 

ainda não existia no país e a separação do casal não era vista com agrado pela 

sociedade conservadora. Uma vez casada, a mulher se encontraria numa espécie 

de prisão, da qual não poderia sair, mesmo que houvesse descontentamento e 

infelicidade; compreende-se, assim, o peso dos anos de casada sentido pela 

personagem do conto “A fuga” (LISPECTOR, 1999a). 

Gotlib (2009) demonstra que tanto em “O triunfo” (LISPECTOR, 2005) quanto 

em “A fuga” (LISPECTOR, 1999a) o deslocar-se de dentro para fora de casa, saindo 

de uma situação convencional, é o eixo central da história. No primeiro conto citado, 

é o marido quem sai de casa; no segundo, ainda que temporariamente, é a esposa, 

em busca de liberdade. 

Para a personagem de “A fuga” (LISPECTOR, 1999a), o intervalo entre a vida 

doméstica e a vida em liberdade apresenta-se como uma mudança na percepção de 

sua condição. Entretanto, ao tentar romper com a continuidade, tanto esta 

personagem, quanto Luísa, do conto “O triunfo” (LISPECTOR, 2005), e Cristina, do 

conto Obsessão” (LISPECTOR, 1999a), recorrem à imagem do marido como capaz 

de trazê-las para o convencional e seguro.   

De acordo com Gotlib (2009), esse retorno ao habitual será recorrente em 

Lispector, com a presença da “personagem que tudo sabe, mas que exibe uma 

sabedoria um tanto inútil, embora de aparato prático” (GOTLIB, 2009, p. 180). Ainda, 

segundo a autora, em quase toda a obra de Lispector, encontra-se na personagem, 
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na narradora ou na autora implícita, uma raiva e um sarcasmo diante da reflexão da 

situação descrita.  

Em vista disso, as personagens aparecem marcadas pela inquietação, por um 

desejo, fazendo com que algo no interior delas cresça e, em certo momento da 

narrativa, apareça. “Há um tom irônico entre desejo desenfreado e bom senso 

controlável” (GOTLIB, 2009, p. 180), em que a personagem tem consciência do 

confronto travado com o que está estabelecido, chegando à conclusão da falta de 

saída de sua situação, como ocorre com a personagem de “A fuga” (LISPECTOR, 

1999a), que, sem dinheiro, não pode viajar nem ir para um hotel. 

Outra personagem que também volta para casa após um período de 

rompimento é Cristina, de “Obsessão” (LISPECTOR, 1999a). Depois de um triângulo 

amoroso que a faz sair de casa, vive uma relação de dependência com Daniel, 

apesar de descobrir que ele também precisa dela, e volta para o marido, para a 

mesma vida de solidão.   

Moser (2011) afirma que o conto “Obsessão” (LISPECTOR, 1999a) apresenta 

elementos recorrentes nos contos clariceanos, como a epifania, que desperta para a 

percepção de uma vida enfadonha, apresentando à protagonista a possibilidade do 

reconhecimento de si e das coisas. Além disso, ocorre a visão conformada com a 

vida convencional em conflito com a consciência da necessidade de uma vida plena, 

na qual os desejos possam ser realizados ― “até convida, a uma descida à loucura. 

[...] sempre temeroso de se livrar do melancólico fardo da sanidade” (MOSER, 2011, 

p. 190), assim como Laura, de “A imitação da rosa” (LISPECTOR, 1998b).  

Outro elemento que cabe ressaltar, entre os contos aqui analisados, é o 

constante estado de espera da mulher, presente, por exemplo, em “Trecho” 

(LISPECTOR, 2005), Flora espera, receosa de que o homem não venha, 

“inventando inclusive modos de ser, ou seja, identidades de si mesma, enquanto 

espera o amante num bar, até que, finalmente ele chega” (GOTLIB, 2009, p. 178). 

Nos escritos de Lispector, segundo Gotlib (2009), a escrita nascida da 

inquietação “explode subvertendo valores convencionais, com vistas a buscar um 

novo sentido” (GOTLIB, 2009, p. 184). Entretanto, para Peixoto (2004), as 

personagens clariceanas acabam se conformando aos papéis estabelecidos. Ainda 

que se inquietem e percebam a situação em que se encontram, logo se deparam 

com a falta de caminhos e oportunidades e, dessa forma, não rompem com o status 

quo, apesar de pensarem nessa possibilidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Buscou-se relacionar os contos examinados com os estudos de gênero, 

levando em consideração algumas teorias e também o contexto da época em que as 

histórias foram escritas. Assim, puderam-se compreender quais os elementos que 

caracterizavam homens e mulheres desse período histórico, baseados em discursos 

dominantes que acabavam por construir práticas e pensamentos refletidos no modo 

como as pessoas viviam.  

As questões sobre o feminino foram estudadas, sem deixar de lado o 

masculino, ambos construídos a partir do modelo do patriarcado. Badinter (1993) 

afirma que o percurso de construção da masculinidade é mais longo e difícil do que 

aquele trilhado pelo feminino, demonstrando que o dever implícito nessa construção 

revela que a virilidade não é natural como sempre foi afirmado. Se, por um lado, a 

feminilidade aparece como algo natural, por outro, a masculinidade deve ser 

conquistada pelos homens por meio de provas e desafios permanentes, apontando 

o ideal de virilidade masculina, esta “não é dada de saída. Deve ser construída, 

digamos ‘fabricada’” (BADINTER, 1993, p. 4).  

Segundo a autora, a partir da década de 1970, os homens começaram a se 

questionar sobre sua identidade. Essa informação é importante para a compreensão 

dos homens representados nos contos analisados, cuja masculinidade encontrava-

se de algum modo assegurada, já que outros fatores ainda não interferiam nessa 

certeza e a superioridade do homem sobre a mulher era algo inquestionável e 

firmada no patriarcado. O homem representava o superior, justificando a relação 

hierárquica em relação às mulheres, ou pelo menos à sua mulher. Para os 

especialistas dos estudos sobre os homens, a masculinidade, assim como a 

feminilidade, não é uma essência, mas uma ideologia que tem como objetivo 

justificar a dominação masculina. 

As histórias analisadas foram escritas por Lispector, entre as décadas de 

1940 e 1970, e refletem a constituição da família nesse período e também os 

comportamentos apropriados a meninos e meninas, homens e mulheres. O discurso 

dominante nesse momento defende o destino feminino ligado à reprodução da 

espécie humana, como algo natural, sendo a maternidade a função principal a ser 
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desempenhada pelas mulheres, que deveriam estar a serviço da família e do 

marido, dedicando-se aos filhos e trabalhos domésticos.  

Na década de 1950, o discurso dominante reforçou a ideia da mulher como 

pertencente ao âmbito do lar, expressão de amor e afeto, com o fortalecimento de 

uma suposta subjetividade feminina, cuja identidade passou a ser caracterizada por 

“um ser doce e sensato, de quem se espera comedimento e indulgências” (ROCHA-

COUTINHO, 1994, p.35). Os papéis atribuídos à mulher foram de tal forma 

naturalizados, em funções aceitas de forma subordinada; sendo seus desejos 

desprezados em favor dos outros, especialmente, de maridos e filhos.  

Esses papéis foram justificados por meio de elementos considerados naturais 

e essenciais, entretanto, a determinação de gênero encontrava-se mascarada por 

uma construção social e discursiva. A natureza da mulher foi determinada então 

como doce, frágil, amável, cuidadosa, entre outras características ligadas à 

feminilidade, contrárias àquelas socialmente valorizadas ― perspicácia intelectual, 

pensamento lógico, interesses profissionais e políticos ― que eram atribuídas 

somente aos homens.  

Nos Estados Unidos, Betty Friedan, em 1963, publica Mística feminina, uma 

obra que buscava demonstrar os anseios das mulheres, que, ao serem reprimidos, 

culminavam em insatisfação explícita em forma de transtornos, doenças e 

descontentamento. As mulheres buscavam uma identidade própria, começavam a 

incomodar-se com o modelo estabelecido e que se tornava uma obrigação a ser 

cumprida.  

A mística consistia justamente em determinar o objetivo de vida da mulher 

como sendo o casamento e a maternidade, não havia para ela outras possibilidades 

socialmente aceitas e reconhecidas. A mulher que optasse por uma carreira 

profissional não era considerada como autêntica pela sociedade, pois não se 

ajustava àquilo apreciado como características de uma verdadeira mulher. 

Friedan (1971) chamou atenção para as possibilidades a serem buscadas 

pelas mulheres; como, por exemplo, orientar-se de acordo com talentos pessoais, 

lutar por licença maternidade e creches, a fim de facilitar sua inserção e 

permanência no mercado de trabalho; com o uso de estratégias de intervenção 

efetiva junto ao poder constituído. Desse modo, as mulheres poderiam fazer novos 

planos, sem deixar de lado o casamento e a maternidade, se assim o desejassem.  
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Para tanto, a educação das mulheres também deveria ser modificada: 

 
Ela não precisa de cursinhos de preparação para o casamento e a vida 
familiar para casar e ter filhos; não precisa de cursinhos de economia 
doméstica para organizar sua casa. Mas precisa estudar ciência para 
descobrir a ciência, estudar as ideias do passado para criar novas ideias; 
estudar a sociedade para ser pioneira social (FRIEDAN, 1971, p. 315-316). 
 

A educação oferecida às mulheres não deveria ser voltada para a formação 

de esposas e donas de casa perfeitas, para tanto, os educadores também 

precisariam renunciar à mística feminina, a fim de oferecer-lhes outro tipo de 

formação. A autora propôs uma educação em que a mulher pudesse integrar-se a 

novas funções sociais. 

Friedan aponta a obra Modern Woman: the lost sex ― Mulher Moderna: o 

sexo perdido ―, de Farnham e Lundberg, publicada na década de 1940, como uma 

obra que contribuiu para que a mística feminina fosse difundida pelos Estados 

Unidos. As ideias presentes nesse livro reforçavam velhos preconceitos e 

convenções, alertando para o fato de que a profissionalização e a educação mais 

requintada estavam conduzindo a mulher à masculinização, ocorrendo 

consequências perigosas para o lar, para as crianças e para a vida sexual, afetando 

homens e mulheres: 

 
A mística feminina afirma que o valor mais alto e o compromisso único da 
mulher é a realização de sua feminilidade. Afirma ainda que o grande erro 
da cultura ocidental, no decorrer dos séculos, foi a desvalorização dessa 
feminilidade. Diz ainda que esta é tão misteriosa, intuitiva e próxima à 
criação e à origem da vida, que a ciência humana talvez jamais a 
compreenda. Contudo, por mais essencial e diferente que seja, de modo 
algum é inferior à natureza do homem; em certos aspectos pode até ser 
superior. O erro, diz a mística, a raiz do problema feminino no passado, é 
que as mulheres invejavam os homens, tentavam ser como eles, em lugar 
de aceitar sua própria natureza, que só pode encontrar realização na 
passividade sexual, no domínio do macho, na criação dos filhos, e no amor 
materno (FRIEDAN, 1971, p. 40). 

 
As características femininas, apresentadas na obra de Farnham e Lundberg 

reforçam uma imagem da mulher que a restringe ao posto de esposa e mãe, 

determina sua natureza e enfatiza o ideal de eterno feminino ligado à passividade e 

ao cuidado com os outros; não oferecendo à mulher outras oportunidades de 

escolha, além disso, transforma essa imagem em modelo para todas as mulheres. 

Segundo Friedan (1971), após 1949, prosseguindo pela década de 50, a realização 

da mulher americana resumiu-se à mística, destruindo-se a sua ideia como 

indivíduo. 
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Simone de Beauvoir em O segundo sexo: fatos e mitos, publicado em 1949, 

também critica a obra Modern Woman: the lost sex, afirmando que a função de 

fêmea não bastava para definir uma mulher, nem mesmo o eterno feminino. A autora 

questiona o que seria a tão aclamada feminilidade, que levaria os autores do livro a 

promover um chamado às mulheres para que permanecessem femininas. 

No Brasil, os valores dominantes nessa época também defendiam a castidade 

da mulher solteira e sua preparação para o casamento, bem como seu papel de 

esposa servil e mãe dedicada. “O universo cultural do início dos anos 50, em que o 

cinema americano tinha um poder de persuasão muito significativo, continuava 

cultivando a imagem da ‘menina-moça ideal’” (FERREIRA, 1999, p. 175). Além 

disso, também difundia a imagem romântica do casal perfeito.  

Bourdieu, em A dominação masculina (2010), defende que a construção 

social dos corpos resulta numa dominação, onde o masculino aparece como medida 

de todas as coisas. Quando a dominação se naturaliza, deixa-se de perceber que 

toda a estrutura da diferença faz parte de um processo histórico, reproduzido pelos 

homens e pelas instituições sociais. 

A perpetuação da mística demonstra como o discurso dominante transforma a 

visão dos indivíduos sobre si mesmos, constituindo novos valores, comportamentos 

e normas sociais, que, naturalizados e justificados, passam a ser aceitos 

pacificamente. 

Marilena Chauí em O que é ideologia (1995), afirma que Marx e Engels na 

obra A ideologia alemã, ainda que tenham como foco a ideologia dos alemães 

posteriores a Hegel, demonstram que a produção das ideias não está separada das 

condições sociais e históricas nas quais essas ideias são produzidas.  A autora 

apresenta alguns elementos peculiares da ideologia como: a suposição de que as 

ideias existem por si mesmas, atreladas à divisão entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, apresentando-se socialmente como aqueles que pensam e aqueles que 

não pensam; o fenômeno da alienação fazendo com que os homens percebam-se 

como produzidos por fatores externos e não por eles mesmos, atribuindo a origem 

da vida social a forças ignoradas, superiores e independentes das suas próprias; e a 

luta de classes explícita por meio da dominação de uma classe sobre a outra.  

A ideologia tem por finalidade ocultar a dominação real, mascarando as 

diferenças ou tornando-as naturais e socialmente aceitas; desse modo, os homens 

acreditam que essas ideias expressam de fato a realidade, “também é seu papel 
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fazer com que os homens creiam que essas idéias são autônomas (não dependem 

de ninguém) e que representam realidades autônomas (não foram feitas por 

ninguém)” (CHAUÍ, 1995, p. 87-88). Nesse sentido, a ideologia consiste em 

transformar as ideias da classe dominante, nas ideias dominantes em toda a 

sociedade.  

Marx e Engels (2007, p. 25) afirmam que o homem é dotado de consciência, 

não uma consciência pura, mas um produto social, consciência do meio sensível, 

“de uma interdependência limitada com outras pessoas e outras coisas situadas fora 

do indivíduo que toma consciência”. A linguagem, por sua vez, é a consciência real e 

prática que existe para o próprio homem e também para os outros homens, de 

acordo com a necessidade de intercâmbio entre eles. 

Os indivíduos que constituem a classe dominante são os produtores das 

ideias que circulam na sociedade, “a classe que é o poder material dominante numa 

determinada sociedade é também o poder espiritual dominante” (MARX, ENGELS, 

2007, p. 48). Assim, a ideologia é uma forma de dominação, geradora de uma falsa 

consciência, pois, não é a consciência do próprio indivíduo, mas daqueles que 

dominam numa sociedade. Porém, é assimilada através de mecanismos que 

transformam as representações da classe dominante na própria realidade, 

produzindo a legitimação das condições materiais existentes numa sociedade em 

determinado período histórico. 

Segundo Rocha-Coutinho (1994, p. 52): 

 
A identidade feminina, portanto, que a sociedade patriarcal inventou para as 
mulheres, moldura estreita e artificial na qual trata de encaixá-las à força, é 
transmitida através de um discurso ideológico que permeia todos os 
aspectos de nossa cultura. 
 

A construção cultural, histórica e social dos papéis distintos atribuídos a 

homens e mulheres, não é inatas, mas reflete o aprendizado social. As identidades 

de gênero são construções, generalizantes e, por essa razão, não consideram as 

particularidades de cada indivíduo, já que se baseiam em características essenciais 

e universais. 

Desse modo, o gênero pode ser tomado como uma aquisição, a forma social 

que cada sexo adquire, obtido “através do processo de socialização que prepara os 

sujeitos para que cumpram adequadamente seu papel, enfim, para que sejam o que 

se diz que são por natureza” (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 41). 
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Para que isso ocorra, Butler (2007) defende que, na maioria das vezes, a 

diferença sexual é justificada por meio de características materiais. O gênero não é 

apenas uma construção cultural imposta à matéria; por essa razão, a materialidade 

do corpo não pode ser pensada de forma separada da materialização da norma 

regulatória do sexo. O corpo materializa funções e papéis, a partir de normas e por 

meio da performatividade. “O ‘sexo’ é, pois [...] uma das normas pelas quais o 

‘alguém’ simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida 

no interior do domínio da inteligibilidade cultural” (BUTLER, 2007, p. 154).  

Repensar as oposições convencionais, em que os sexos estão incluídos, 

implicaria repensar a tradição que construiu os discursos conhecidos e difundidos 

socialmente. O discurso é formativo do fenômeno por ele admitido, mas não tem 

origem em si mesmo, nem é capaz de suscitá-lo como tal. Dizendo de outro modo: a 

coisa é não só pelo que se diz que ela é, por meio do discurso; mas como ela 

aparece sendo, o performático; e como este se repete e se perpetua, constituindo a 

reiteração. Para Butler (2007), a materialidade do corpo é o efeito produtivo do 

poder. 

Foucault em Microfísica do poder (2006) afirma que os poderes não estão 

localizados num ponto específico da estrutura social, o poder é algo que se exerce. 

Encontra-se difundido na sociedade, em uma teia que se alastra, exercendo-se por 

meio de relações de forças múltiplas.  

Cabe diferenciar a concepção marxista de ideologia, exposta acima, e o 

entendimento foucaultiano de discurso produzido pelo poder. A ideologia, na 

concepção de Marx e Engels, é tomada como algo que encobre a verdade, 

mascarando-a; baseia-se em determinações econômicas e materiais; é ligada à 

ideia de dominação e origina-se em local específico ― a classe dominante. Para 

Foucault, o poder não é uma força que nega, antes, forma saber, produz coisas e 

discurso. Os efeitos do poder não se definem pela repressão ou domínio, pois, os 

que sofrem a ação do poder, não a aceitam pacificamente, além disso, ele não se 

situa num local específico, mas dissemina-se na sociedade. 

O próprio Foucault afirma que é impossível fazer história sem utilizar 

conceitos de Karl Marx de forma direta ou indireta32. Entretanto, ressalta que o poder 

não deve ser tomado como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de 

                                            
32

Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. São Paulo: Graal, 2006, p. 
142-143. 
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um indivíduo, uma classe ou um grupo sobre os outros, pois o poder não se divide 

entre aqueles que o possuem ou não, sendo submetidos a ele. O poder é algo que 

circula, funciona e se exerce em rede, não se restringindo à dominação; pois, onde 

existe poder, existe também resistência.  

Além disso, o exercício do poder cria saber e o saber acarreta efeitos do 

poder, um está relacionado ao outro. “Somos submetidos pelo poder à produção da 

verdade e só podemos exercê-lo através da produção da verdade” (FOUCAULT, 

2006, p. 180). Todo conhecimento científico ou ideológico só existe a partir de 

condições políticas que formam sujeitos e domínios de saber, assim, todo saber tem 

sua origem em relações de poder.  

A verdade não existe fora do poder ou sem ele. Ela é produzida e produz 

efeitos que o regulamentam. “Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 

‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 

como verdadeiros” (FOUCAULT, 2006, p. 12). Assim, a verdade centra-se no 

discurso científico e nas instituições em que é produzida, sendo objeto de difusão e 

consumo, ela é transmitida por aparelhos políticos e econômicos e torna-se alvo de 

debate ou de confronto social. 

Segundo Foucault, em História da sexualidade: a vontade de saber (1999), 

até o início do século XVII as práticas relacionadas à sexualidade não eram tão 

vigiadas e reprimidas, entretanto, ainda neste mesmo século, a sexualidade foi 

encerrada nos limites do lar, no âmbito da família conjugal, restrita à função da 

reprodução.  

No século XVIII, os códigos do direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil 

determinavam o que era lícito no âmbito da sexualidade, especialmente no que dizia 

respeito ao matrimônio, cujas relações sexuais eram carregadas de regras e 

recomendações. Assim, o casamento mantinha a ordem das coisas e dos seres; 

sendo a monogamia heterossexual legitimada por meio desta aliança.  

O casal legítimo, que visava à procriação, era o modelo da norma regulatória 

vigente. O local estipulado para a consumação da intimidade era o quarto e em 

outros locais, cabia o encobrimento, pois, “o decoro das atitudes encobre os corpos, 

a decência das palavras limpa os discursos” (FOUCAULT,1999, p. 10). 

Desse modo, definiu-se da infância à velhice uma norma do desenvolvimento 

sexual, caracterizando todos os desvios possíveis, organizando-se controles 

pedagógicos e tratamentos médicos para aqueles que se desviassem da norma. Tal 
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vigilância ocorreu a fim de reproduzir a forma das relações sociais, gerando uma 

sexualidade politicamente conservadora e útil à economia. 

O poder estabelece assim relação negativa com o sexo, em forma de 

rejeição, exclusão, recusa e leis de proibição; reduzindo-o a um regime binário que 

institui ordem e inteligibilidade. O poder age pronunciando a regra, na medida em 

que seu domínio acontece por meio da linguagem; “por um ato de discurso que 

criaria, pelo próprio fato de se enunciar, um estado de direito. Ele fala e faz-se a 

regra [...] não te aproximes, não toque, não consumas, não tenhas prazer, não fales, 

não apareça” (FOUCAULT, 1999, p. 81).  

Foucault defende que a sexualidade tornou-se parte de uma rede que 

controla prazeres e discursos, seu desenvolvimento caminha juntamente com o 

socioeconômico. O casamento que, inicialmente, garantia os bens da família, tornou-

se uma forma de controle e regulamentação, o que era a princípio uma transação 

econômica foi alterando-se e constituindo-se também por valores morais e 

religiosos.  

Nesse sentido, pode-se compreender como o discurso dominante instituiu 

características femininas e masculinas, atribuindo-lhes papéis sociais específicos, 

baseados em suas supostas naturezas; seja, como defende Marx, explicitando as 

ideias da classe dominante, que no sistema patriarcal é representada pelos homens; 

ou elegendo saberes e verdades, como defende o pensamento foucaultiano.  

Analisando-se a articulação entre feminino e masculino presente nos contos 

clariceanos aqui abordados, observa-se a representação das relações entre homens 

e mulheres como ligações de afeto e aprisionamento. Tais urdiduras ocorrem devido 

à força da diferença sexual instituída, que não admite que feminino e masculino 

compartilhem o mundo igualmente.  

As narrativas permitem notar que as personagens femininas, em sua maioria, 

encontram-se em ambientes de aprisionamento e angústia, muitas vezes, interiores, 

em que a tentativa de libertação é marcada pela constatação da falta de saída. Elas 

descobrem-se numa espécie de prisão emocional, em histórias que retratam o 

despertar para uma impotência incapacitante de gerar sua própria autonomia, 

havendo a necessidade do outro, masculino. 

O trabalho buscou percorrer momentos distintos da construção do feminino na 

obra de Clarice Lispector. Inicialmente, vislumbra-se a menina e a jovem, que vivem 

a expectativa do tornar-se adulta, baseadas no ideal de complementaridade 
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encontrada no masculino; posteriormente, identifica-se a concretização da vida da 

mulher adulta no seio do matrimônio, que não apresenta a esperada união entre os 

indivíduos, mas, contrariando as expectativas, desvela-se num terreno conflituoso de 

insatisfação e incompletude. Segundo Beauvoir (2008, p. 463): “Quase todas as 

mulheres sonharam com o <<grande amor>> [...] mas muito poucas lhes 

consagraram realmente a existência”. 

Os ritos de passagem, nos quais estão envolvidos os personagens jovens, 

indicam o esforço permanente de adequação e busca de compreensão sobre o 

mundo. Os rapazes não apresentam um claro conflito com a ordem patriarcal, 

apenas a preocupação em reforçar a sua virilidade por meio de elementos 

reconhecidos, socialmente. Ao contrário do que acontece com as moças, 

preocupadas constantemente em se tornarem mulheres, esperando um namorado 

ou um futuro marido, ao mesmo tempo em que vivenciam o medo da violação do 

seu corpo pelo masculino.  

Esses ritos que vão da ignorância à consciência e, consequentemente, ao 

desafio, tornam-se evidentes nas personagens adolescentes, no momento em que 

avançam à vida adulta, relacionada a transformações, crises e aprendizados em 

busca de uma identidade própria. No conto “A mensagem” (LISPECTOR, 1999b), 

por exemplo, os adolescentes previam oportunidades iguais para ambos, entretanto, 

na maior parte do relacionamento, o rapaz assume uma posição superior à da moça. 

Assim, com o fim do período escolar, representando também o fim de um processo 

de iniciação para eles, aparece a hierarquia dos gêneros, a protagonista percebe 

que não teria as mesmas oportunidades experimentadas pelo rapaz, que se 

encontrava assegurado pela tradição, enquanto ela,  encontrava-se determinada por 

sua natureza feminina.  

Beauvoir (2008, p. 119) afirma que, na passagem da adolescência para a 

idade adulta, a jovem segue sozinha contra um mundo poderoso, constituindo uma 

espécie de morte aos quinze anos, idade simbólica, quando a criança deixa de 

existir, a “crise da adolescência é uma espécie de trabalho [...] trabalho de luto”, a 

moça segue enterrando lentamente sua infância e o ser autônomo que foi. 

Resignando-se e tornando-se recatada, consente a vida de mulher, entrando 

submissa na vida adulta, consequentemente, começa a pensar mais no casamento, 

abandonando os ideais de amor romântico da juventude e conformando-se a uma 

situação de vida estável. 
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Após serem iniciadas na vida adulta e tornarem-se conscientes de sua 

vulnerabilidade, enquanto mulheres, buscam proteção na família, no casamento e na 

vida doméstica. As personagens tentam encontrar seu valor, num mundo que define 

a mulher a partir do casamento e da maternidade: 

 
A família como contexto para o desenvolvimento da mulher nos contos de 
Lispector é pois apresentada, a um só tempo, como positiva e negativa. 
Embora proporcione as mulheres satisfação de laços afirmativos, também 
as restringe ao papel subordinado de atender às necessidades dos outros e 
as priva de um exercício ativo na busca de realização dos seus desejos 
pessoais (PEIXOTO, 2004, p. 82). 

 

Em alguns contos, como “Preciosidade” (LISPECTOR, 1998b) e “A 

mensagem” (LISPECTOR, 1999b), Lispector refere-se à tradição que não ampara 

certos comportamentos femininos ligados à constatação da dominação; em 

contrapartida, os comportamentos masculinos relacionados à virilidade são 

socialmente estimulados. 

Os textos da escritora demonstram a busca por uma suposta identidade 

feminina como algo conflitante. Ao expor o pensamento das protagonistas,  

evidencia a ambivalência experimentada por essas, pois, ainda que questionem as 

normas rígidas do regime patriarcal, não conseguem se distanciar do mesmo.  

Segundo Barbosa (2001), em busca de autoconhecimento e identificação, as 

protagonistas vivenciam momentos de repulsa e angústia interior. Ao questionarem 

a ordem dominante e a monotonia de suas vidas, tentam, de alguma forma, escapar 

do que está instituído socialmente para a mulher. Nos contos analisados, em que 

são narradas histórias de personagens solteiras ou casadas, aparecem 

representações de diversificados perfis de mulheres, entretanto, todas interagem 

com a ordem falocêntrica. A angústia, com que se deparam diante da tradição 

patriarcal, que delimita suas possibilidades de superação, é consequência da 

constatação de terem aceitado as regras impostas de forma passiva; desse modo, 

tornam-se conscientes de terem sido reprodutoras das delimitações sociais que a 

tradição estabelece para homens e mulheres.  

Percebe-se ainda a exposição do desempenho de papéis realizados por 

personagens femininos e masculinos, demonstrando a tensão presente nessa 

separação. A divisão de papéis e a forma com que são assumidos, busca 

uniformizar os comportamentos, levando ao entendimento de que não deveria haver 
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conflito entre os sexos, já que ambos seguiam ações e funções, que estavam de 

acordo com suas naturezas.  

Barbosa (2001, p. 18-19) afirma que as personagens presentes nos romances 

clariceanos são diferentes daquelas que constituem os seus contos, pois são 

financeiramente mais independentes e as personagens dos contos, especialmente 

daqueles aqui analisados, são donas de casa. Lispector apresenta representações 

de mulheres “que se identificam com a instituição do casamento e desempenham 

papéis de mãe e esposa até perceberem que, na verdade, pertencem a uma 

alteridade institucionalizada: a condição da mulher no Brasil daquela época”.  

A maioria das mulheres representadas nos contos analisados tem ainda um 

ponto em comum: não tem filhos33
 e a não concretização da maternidade denuncia 

um fracasso no casamento e uma possível falha na natureza da mulher, devido ao 

não cumprimento de sua principal função. Lispector examina como convivem 

homens e mulheres, demonstrando o relacionamento de submissão estabelecido na 

vida do casal. Neste, a esposa  torna-se restrita ao âmbito do lar, cuja função limita-

se a esperar pelo marido, esse sim, com vida própria. 

As protagonistas, ao despertarem para suas limitações, enxergam-se presas 

ao conformismo e a papéis sociais limitadores. Entretanto, em momentos de lucidez, 

desejam conquistar autonomia, que as leve à participação no mundo, ainda que de 

forma amedrontada. 

Elódia Xavier em Declínio do patriarcado (1998), afirma que a família 

enquanto instituição, baseada em normas sociais, impede um autêntico 

relacionamento entre os envolvidos. As regras rígidas distorcem os laços afetivos, 

instituindo uma relação hierárquica entre marido e esposa, reforçada pelo poder do 

homem, o provedor da família. 

As personagens, ao desvelarem o destino feminino como imposto pela 

tradição conscientizam-se também de que não conseguem romper com a ordem 

estabelecida, ainda que tentem. Nos contos, em que ocorre a tentativa de 

rompimento, ela acaba em frustração ou fuga mal sucedida, como em “Obsessão” e 

“A fuga” (LISPECTOR, 1999a). Nessas narrativas, o leitor tem acesso aos 

sentimentos, emoções e pensamentos íntimos das protagonistas, pois, ao se virem 

                                            
33

Apenas Carla de “A bela e a fera” (LISPECTOR, 1999a, p. 95-105) e Flora de “Trecho” 
(LISPECTOR, 2005, p. 23-30) tem filhos. 
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solitárias, por falta de possibilidades de emancipação,  acabam retornando à vida   

anterior, que já não suportavam. 

Desse modo, aparecem em seus contos, representações da repressão da 

mulher e dos papéis sociais por ela desempenhados. Seus textos apontam para 

uma espécie de zona de resistência insinuada pelas protagonistas; fazendo com que 

o embate entre os sexos, ainda que de forma sutil, acabe sendo problematizado. Em 

“Obsessão” (LISPECTOR, 1999a), por exemplo, quando a esposa volta para o 

marido, depois de tê-lo abandonado para viver com outro homem, demonstra que, 

ainda que a fuga tenha sido frustrada, a protagonista tentou ousar e transgredir os 

valores morais dominantes, especialmente no que tange ao não assentimento da 

infidelidade feminina.  

Enquanto os personagens masculinos deparam-se com as implicações de 

sua masculinidade socialmente definida, as personagens femininas experimentam a 

constatação angustiante dos papéis aceitos, em momentos de tomada de 

consciência ao se perceberem aprisionadas. Gotlib (1994, p.94) afirma que 

Lispector, desde os seus primeiros contos, apresenta uma preocupação 

fundamental, a personagem mulher, “inserida no meio familiar, passa por conflitos 

cujas razões não sabe bem explicar, experimentando situações que instigam a 

problematização de aspectos diretamente ligados a sua identidade nos seus 

diferentes e complexos papéis sociais”.  

Lispector demonstra ainda a posição vulnerável ocupada pela mulher, seja ela 

jovem ou adulta; segue semeando, em seus escritos, pontos de reflexão para 

mulheres acostumadas a cumprir funções determinadas pelo seu sexo. A busca e a 

consequente descoberta delas mesmas pode ocorrer por meio do olhar do outro, da 

relação amorosa, seja ela gratificante ou não; também por meio da transgressão ou 

através da insanidade e até mesmo da morte.  

Cabe considerar o contexto em que Lispector viveu e escreveu suas obras, 

quando os seus escritos são analisados. Peixoto, em Ficções apaixonadas: 

gênero, narrativa e violência em Clarice Lispector (2004), defende que a autora 

precedeu a segunda onda do feminismo da década de 1970, que ganhou força no 

Brasil na década de 1980, e, por essa razão, não teria se inspirado nos discursos 

feministas para escrever suas obras, teria apenas refletido a preocupação com a 

vida das mulheres de sua época. Consciente da condição feminina, representou na 

ficção os conflitos vivenciados e observados.  



125 
 

Ferreira em Eu sou uma pergunta: uma biografia de Clarice Lispector 

(1999), afirma que Clarice mostrava-se atenta à questão da emancipação feminina e 

revelava compreender as mudanças que se apresentavam às mulheres, 

expressando isso em seus escritos.  Além disso, cabe levar em consideração que 

ela foi uma mulher consciente desde a juventude, que estudou, trabalhou, conheceu 

outros países, e viveu a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro, tendo contato 

com pessoas do âmbito intelectual. Ferreira (1999) ressalta ainda o ano de 

publicação da obra de Simone de Beauvoir, 1949, que demonstra um momento de 

questionamento das possíveis mudanças na condição das mulheres. 

Em 1952, Lispector escreve uma página na publicação O comício, intitulada 

Entre mulheres, utilizando o pseudônimo de Tereza Quadros, em que tratava de 

temática feminina, abordando dicas de beleza, moda, decoração e até mesmo 

conselhos para se viver bem. Tais páginas não eram novidade nos jornais 

brasileiros, entretanto, apesar de escrever temas relacionados ao considerado 

universo feminino, como artigos sobre saúde, cuidados domésticos, culinária e 

poesia, Lispector de modo sutil provocava o debate em torno da questão da 

emancipação da mulher. No segundo volume de O comício, a autora abordou de 

forma crítica um trecho do livro de Virgínia Wolf, obervando os obstáculos 

enfrentados pelas primeiras mulheres escritoras, impedidas de diversas formas de 

desenvolverem-se intelectualmente. 

Dessa forma, Lispector colocava o questionamento acerca da diferença 

estabelecida entre homens e mulheres, “entre receitas de bolo e conselhos de 

beleza, ela refletia com seriedade sobre a problemática das mulheres” (FERREIRA, 

1999, p. 177). Segundo Gotlib (2009, p. 344), Lispector insere no mundo 

domesticado das páginas femininas, que tem como objetivo a distração das leitoras, 

a inquietação ficcional que derruba o lugar comum do feminino. Por meio do 

“questionamento de valores, abertura de horizontes mais conscientes, sensíveis e 

participantes, universo que aparece ficcionalmente disfarçado em inocentes e 

miúdos conselhos de ordem estritamente doméstica”.  

Posteriormente, a escritora foi convidada a escrever uma página feminina no 

Correio da manhã, uma coluna chamada Feira de utilidades, onde usou o nome de 

Helen Palmer. Lispector empregava um tom irônico alertando as mulheres que não 

acompanhavam as mudanças da época: 
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Nós não estamos mais no tempo em que a única finalidade de uma jovem 
era arranjar marido. Não importava de que qualidade fosse. Um marido era 
o objetivo. Felizmente isso passou. (...) A mulher passou a ser respeitada 
por seu valor próprio, sem precisar de uma presença masculina a seu lado 
para se impor. Existem ainda algumas mocinhas antiquadas que vivem esse 
drama ridículo do “caçar” marido. A essas, gostarei de aconselhar a 
acompanharem a época. Que queiram casar-se, ter seus lares e seus filhos 
é natural. Naturalíssimo. Mas escolham seu marido como companheiro de 
sua vida, o homem que hão de amar e respeitar até o fim de seus dias. 
Nada de precipitação. Se o homem ideal não aparece hoje, aparecerá 
amanhã. Um erro na escolha de seu marido pode ser a causa de todo um 
futuro estragado. Não apenas do seu futuro. Mas também o de seus filhos 
(LISPECTOR apud FERREIRA 1999, p. 208-209). 

 

A autora atentou para a questão do casamento como finalidade de vida para 

as mulheres, afirmando que elas deveriam escolher alguém não pela obrigação do 

matrimônio, mas pela boa convivência e pelas características do outro, com quem 

ficariam pelo resto dos seus dias. A autora ressalta a durabilidade do casamento, 

pois, nesse momento, a separação do casal não era aceita pacificamente pela 

sociedade, o casamento era considerado uma união eterna, uma mulher desquitada 

era socialmente mal vista.  

Clarice Lispector, por seu turno, parece ter sido uma mulher, que apesar de 

ter passado dezesseis anos casada e ter tido dois filhos, não teria se adaptado 

tranquilamente ao casamento o que teria levado à separação. Apesar das biografias 

não se estenderem no relato sobre o fim do seu relacionamento, pode-se notar, por 

exemplo, em uma carta de Maury enviada a Lispector, após o término, 

características de uma esposa que não condiziam com o perfil feminino do 

momento: “Talvez eu devesse me dirigir a Joana e não a Clarice. Perdão, Joana, de 

não lhe ter dado o apoio e a compreensão que você tinha direito de esperar de mim. 

Você me disse que não era feita para o casamento, antes de casar” (VALENTE apud 

GOTLIB, 2009, p. 394).  

Dessa forma, Maury demonstra que Lispector viveria o conflito de perceber o 

casamento como âmbito de aprisionamento e incompreensão, sendo o marido 

incapaz de livrá-la de tal apreensão, pois, ligar-se a um homem seria o mesmo que 

aprisionar a si mesma, quando a relação revela-se insuficiente. A autora ressalta em 

um dos poucos comentários que fez a respeito de sua separação que para ser feliz a 

dois é preciso “compreensão, amor correspondido e amizade” (GOTLIB, 2009, p. 

388), o dinheiro para sobrevivência também contaria, mas somente ele não 

substituía os outros importantes elementos, que se faltassem tornariam a vida 

conjugal vazia.  
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A questão da insatisfação das mulheres casadas aparecerá de forma evidente 

em alguns contos clariceanos. A autora constrói personagens femininas que 

anseiam por liberdade e autonomia, num mundo criado para os homens; a busca de 

liberdade desejada na infância e na adolescência vislumbrada na figura masculina, 

acaba por ser desmascarada para a mulher adulta no âmbito do casamento que, 

longe de constituir-se na sonhada completude, desvela-se como infelicidade e 

impedimento, reflexo da insatisfação de ambos os envolvidos. Elas encontram-se 

aprisionadas em relações que foram desejadas, mas que se revelaram, no decorrer 

do tempo, como limitadoras. 
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