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O chamado do luar  

As idas e voltas de três donas-de-casa nos contos de Clarice 

Lispector 

Monica Bülow 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar como são feitas as idas e voltas aos cotidianos das três 
donas-de-casa que são as protagonistas dos contos Devaneio e Embriaguez duma rapariga, 
Amor e A fuga, de Clarice Lispector e, sobretudo analisar o eventual valor simbólico que a 
presença dos fatores naturais e da lua exercem sobre estes contos.  

Com apoio nos trabalhos de Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006a, 2006b, 2008), Berta 
Waldman (31993) e Yudith Rosenbaum (2002) e dos conceitos-teóricos de gênero apresentados 
por Chatarina Edfeldt e Anabela Galhardo Couto (2008) em Mulheres que escrevem Mulheres 
que lêem procuram-se respostas à questões de como, por que e através de que as protagonistas 
fazem suas escapadas de seus cotidianos e como podem ser extraídos valores simbólicos 
denunciadores das causas das angústias das personagens. 

Dentre as conclusões estão, que as protagonistas sentem um incômodo em suas vidas e são por 
isto, chamadas para fazerem suas “idas” pelo que a lua e a natureza simbolizam: um chamado 
para uma outra vida, livre de suas situações aprisionantes. Conclui-se também que após as suas 
idas as personagens voltam ao seu cotidiano normal por causa dos valores patriarcais 
internalizados, dentre os quais estão incluídas a culpa, amor à família e a impossibilidade destas 
mulheres de cuidarem autonomamente de sí mesmas. No entanto, percebem-se que após os 
questionamentos feitos em suas idas elas voltam conscientizadas, despertadas para uma nova 
maneira de olharem para si mesmas, suas situações e o papel de gênero que elas fazem. 

Palavras-chave 

Literatura brasileira do século XX, Clarice Lispector, contos, lua, natureza, donas-de-casa, 
epifania, questionamento, simbolismo, angústia. 
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O chamado do luar  

As idas e voltas de três donas-de-casa nos contos de Clarice 

Lispector 

Monica Bülow 

Abstract 

This work has the purpose to analyze how the departures and arrivals to the daily life are made 
by the three housewives who composes the main characters in the short-stories Devaneio e 
Embriaguez duma rapariga, Amor and A fuga, by Clarice Lispector and, above all analyze the 
eventual symbolic value that the presence of the natures elements and the moon exerts over 
these short-stories. 

With the support of Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006a, 2006b, 2008), Berta Waldman 
(31993) and Yudith Rosenbaums (2002) works and of the theoretic concepts of gender presented 
by Chatarina Edfeldt and Anabela Galhardo Couto (2008) in Mulheres que escrevem Mulheres 
que lêem, answers are sought to the questions of how, why and through what, the main 
characters make escapes from their everyday lives and, how it is possible to extract symbolic 
values that denunciates the causes of the main characters anxieties. 

Within the conclusions are that the main characters feel a discomfort with their lives and are 
because of that, called to make their “departures” through what the moon and the nature 
symbolizes: a calling to another life, free from their imprisoning situations. Another conclusion 
is that they come back because of the internalized patriarchal values, among which are included 
the guilt, the love to the family and the impossibility of these women to take care of themselves. 
However, it is noticeable that after the questionings made in their departures and arrivals they 
return with awareness, awakened to a new way to look at themselves, their situations and the 
gender roles that they play. 

 

Key-words: 

Brazilian literature of the twentieth century, Clarice Lispector, short-stories, moon, nature, 
housewives, epiphany, questioning, symbolism, anxiety. 
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O chamado do luar  

As idas e voltas de três donas-de-casa nos contos de Clarice 

Lispector 

Monica Bülow 

Sammanfattning 

Detta arbete har som syfte att analysera hur turerna och returerna till vardagen görs av de tre 
hemmafruar som utgör huvudpersonerna i berättelserna Devaneio e Embriaguez duma rapariga, 
Amor och A fuga, av Clarice Lispector och, framförallt analysera det eventuella symboliska 
värdet som närvaron av naturens faktorer och månen utövar över dessa berättelser. 

Med stöd av Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006a, 2006b, 2008), Berta Waldman (31993) och 
Yudith Rosenbaums (2002) arbeten samt av genus-teoretiska begrepp som pressenteras av 
Chatarina Edfeldt och Anabela Galhardo Couto (2008) i Mulheres que escrevem Mulheres que 
lêem, sökes svar till frågeställningarna hur, varför och genom vad, huvudpersonerna flyr från 
sina vardagsliv och, hur det är möjligt att utvinna symboliska värden som anger anledningarna 
till huvudpersonernas ångest. 

Bland slutsatserna finnes att huvudpersonerna känner ett obehag med sina liv och blir därför, 
kallade till att göra sina ”turer” genom det som månen och naturen symboliserar: en kallelse till 
ett annat liv, fritt från sina fängslande situationer. Ytterligare en slutsatts är att de färdas tillbaka 
på grund av de internaliserade patriarkaliska värderingar, som inkluderar skulden, kärleken till 
familjen samt omöjligheten för dessa kvinnor att klara sig själva. Emellertid, märks det att efter 
de diskussioner som de gjort i sina turer kommer de tillbaka medvetandegjorda, uppväckta till 
ett nytt sätt att se på sig själva, sina situationer och de genusroller som de spelar. 

 

Nyckelord: 

Brasiliansk litteratur från nittonhundratalet, Clarice Lispector, berättelser, månen, natur, 
hemmafruar, uppenbarelse, ifrågasättande, symbolik, ångest. 

 

 



 

 3 

1. Introdução................................................................................. 5 

1.1 Justificação e objetivo do trabalho ........................................................ 5 

1.2 Perguntas de investigação ................................................................... 6 

1.3 Hipóteses ........................................................................................... 6 

1.4 Método e materiais.............................................................................. 7 

1.5  Biografia concisa de Clarice Lispector.................................................... 8 

1.6 Apresentação da antologia de contos Laços de Família ........................... 9 

1.7 Apresentação da antologia de contos O primeiro beijo.......................... 10 

1.8 Resumo dos contos tratados na análise............................................... 10 

1.8.1 Devaneio e embriaguez duma rapariga ........................................ 10 

1.8.2 Amor......................................................................................... 10 

1.8.3 A fuga ....................................................................................... 11 

1.9 Disposição da análise ........................................................................ 12 

2. Apresentação de pesquisas anteriores sobre os três contos de 

Clarice Lispector ............................................................................ 13 

2.1 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2008) – A mulher perturbada em sua falsa 
acomodação................................................................................................ 13 

2.2 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006a) – A mulher inativa................... 14 

2.3 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006b) – A mulher que tem seus valores 
revertidos pela natureza .............................................................................. 14 

2.4 Berta Waldman (31993) – A mulher que volta à latência....................... 15 

2.5 Yudith Rosenbaum (2002) – A mulher ambígua................................... 15 

3. Análise..................................................................................... 17 

3.1 As situações e descrições das protagonistas ........................................ 17 

3.1.1 A situação ignorante de Maria Quitéria......................................... 18 

3.1.2 A situação domesticada de Ana ................................................... 19 

3.1.3 A situação aprisionada de Elvira .................................................. 21 

3.1.4  Síntese das situações ................................................................. 22 

3.2 As idas ............................................................................................. 24 

3.2.1 As duas idas de Maria Quitéria .................................................... 25 

3.2.2 A ida relutante de Ana ................................................................ 28 

3.2.3 A ida fugitiva de Elvira................................................................ 31 

3.2.4  Síntese das idas ......................................................................... 34 

3.3 As voltas .......................................................................................... 34 



 

 4 

3.3.1 As duas voltas de Maria Quitéria.................................................. 36 

3.3.2 A volta relutante de Ana ............................................................. 37 

3.3.3 A volta da fugitiva Elvira ............................................................. 39 

3.3.4 Síntese das voltas ...................................................................... 41 

3.4 Os finais ........................................................................................... 41 

3.4.1 O final lúcido de Maria Quitéria.................................................... 42 

3.4.2 O final indomável de Ana ............................................................ 43 

3.4.3 O final aprisionado de Elvira........................................................ 43 

3.4.4 Síntese dos finais ....................................................................... 44 

3.5 A simbologia da natureza e a lua ........................................................ 44 

4. Conclusões da análise.............................................................. 50 

Bibliografia .................................................................................... 54 

 



 

 5 

1. Introdução  

1.1 Justificação e objetivo do trabalho 

Nos contos Devaneio e embriaguez duma rapariga, Amor e A fuga são encontrados três 
destinos, retratos e percursos de mulheres. Estes são ao mesmo tempo diferentes, mas possuem 
pontos em comum. Portanto, os objetos de estudo são as protagonistas destes contos: Maria 
Quitéria1 em Devaneio e embriaguez duma rapariga, Ana em Amor e Elvira em A fuga. 

Estas mulheres são retratadas como típicas dos anos 40, ou seja, em uma época em que a 
sociedade brasileira era muito dominada por um ponto de vista patriarcal, que fazia com que as 
famílias vivessem em ideais matrimoniais que dizem que o lugar da esposa é dentro do lar, 
cuidando da casa e dos filhos (cf. Abiahy 2006b:5; Lima 2007). Isto elas têm em comum. No 
entanto, nota-se nos contos que estas mulheres demonstram diferentes necessidades que não 
estão sendo satisfeitas pelo estilo de vida em que são postas. Portanto, torna-se interessante 
entender quais são as insatisfações das mesmas. 

São encontrados diferentes graus de enjaulamento, nos quais Ana parece ser a mulher mais igual 
e em parceria com o marido. No entanto, vive fugindo de uma hora perigosa da tarde através de 
afazeres domésticos. Mas Ana acaba aparentemente sendo levada a um passeio não planejado, 
onde lhe são reveladas verdades reprimidas dentro de si. Maria Quitéria é a mulher que sente 
que através do casamento alcançou uma certa posição respeitável na vida, no entanto, ela 
aproveita o tempo livre para fantasiar e se embriagar. E Elvira é a mulher que se sente tão presa 
a seu casamento, que foge. Portanto, a impressão realmente é dada de que estas mulheres se 
sentem incomodadas com suas diferentes situações de vida. Como percebemos, todas as três 
têm em comum  que fazem, de diferentes maneiras, o que eu, daqui em diante neste trabalho 
chamarei de “idas” e “voltas”. A razão de definir o que as protagonistas vivenciam como idas e 
voltas é simplesmente que, fazendo a leitura paralela dos três contos, nota-se que elas se 
movem, trocam de lugar, em outras palavras, fazem viagens físicas e/ou mentais que partem, da 
mesma maneira como um trem que vai e volta para a mesma estação. Esta estação é o cotidiano 
delas, para o qual então fazem idas e voltas. Portanto, o uso destas metáforas fornece uma 
expressão tematizadora, ou seja uma nomenclatura, para o distanciamento físico e/ ou mental do 
seu cotidiano (ida) e a reaproximação (volta). 

                                                   
1 Convém mencionar que a literatura secundária que aborda Devaneio e embriaguez duma 

rapariga, ou seja, a análise de Waldman, refere-se à protagonista deste conto apenas como 

rapariga: “A rapariga (sem nome)” (Waldman 1993:108). No entanto, observo em determinado 

momento no conto que a ”rapariga” tem o nome de Maria Quitéria, ao ler o trecho em que ela 

devaneia sobre si mesma quando jovem e este nome aparece neste trecho:  

“”Bons dias, sabes quem veio a me procurar cá à casa?”, pensou como assunto possível e interessante de palestra. 

“Pois não sei quem?”, perguntaram-lhe com um sorriso galanteador, uns olhos tristes numa dessas caras pálidas 

que a uma pessoa fazem tanto mal. “A Maria Quitéria, homem!, respondeu garrida, de mão à ilharga. “E se mo 

permite, quem é esta rapariga?”, insistiu galante, mas já agora sem fisionomia. ”tu!”, cortou ela com leve rancor a 

palestra, que chatura” (Lispector 1960:8). 
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Outro aspecto em comum que se repete com bastante freqüência é a menção dos elementos 
naturais, que parecem ter uma conexão com os estados mentais e os sentimentos das 
protagonistas. Portanto, torna-se interessante entender qual é o papel da natureza. O aspecto de 
maior interesse ainda, é a aparição da lua em todos três contos. Seu valor simbólico parece ser  
importante, pois é mencionada e descrita nos instantes mais cruciais das protagonistas. 
Aparentemente, deve também haver uma certa simbologia na natureza refletindo os estados 
mentais das protagonistas. 

Portanto, os objetivos deste trabalho são analisar de forma imanente os contos, comparando as 
situações, as idas e as voltas que as protagonistas fazem nestes três contos, o porquê destas idas 
e voltas mas também analisar como são seus possíveis finais. Também tenho como propósito 
procurar a resposta da questão do papel da natureza nas situações, nas idas, nas voltas e finais 
das diferentes mulheres. Desta maneira procurarei definir, entender e interpretar este eventual 
valor simbólico da natureza e da lua, afim de concluir se ela tem algum valor simbólico, e se 
este for o caso, qual seria esse?  

1.2 Perguntas de investigação 

As perguntas se dividem em dois blocos temáticos interligados: 

O primeiro: Quais são as situações de vida das protagonistas? De que maneiras, como e porquê 
elas fazem suas idas e voltas? E, como são os seus possíveis finais? 

Com este primeiro bloco servindo de base, parto para o segundo bloco, nas quais as perguntas 
são: Qual é o papel da natureza nestes três contos? Há algum valor simbólico na presença da lua 
nestes contos? Se há, qual é esse valor? 

1.3 Hipóteses 

As hipóteses se dividem da mesma maneira que as perguntas de investigação, em dois blocos: 

O primeiro bloco: A primeira hipótese é de que as protagonistas vivem vidas insatisfatórias e 
que tentam reprimir estas insatisfações. A segunda é que não é possível manter os sentimentos 
reprimidos para sempre, por isso aliviam a tensão com suas idas. A terceira é que elas voltam 
por razões bastante naturais como: não saber tomar conta sozinhas de suas vidas, posição social, 
e a segurança que consiste em viver conforme as regras que dizem o que se espera de uma 
mulher em um determinado contexto. A quarta hipótese é que os possíveis finais são de 
mulheres que após seus escapes, retomam as suas vidas assim como eram antes, mas com novos 
entendimentos. 

O segundo bloco: A quinta hipótese é que a natureza exerce um papel importante: mostrar os 
estados mentais pelos quais as protagonistas passam. A última hipótese é que deve existir um 
valor simbólico da lua e que este valor está ligado com as vontades reprimidas das 
protagonistas. 
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1.4 Método e materiais 

Como a literatura secundária sobre Clarice Lispector é tão abundante que não pode ser 
apresentada de maneira exaustiva em uma monografia de conclusão de curso, é portanto 
necessário limitar-se aos trabalhos que tratam especificamente dos contos. Para exemplificar 
isto, apresento brevemente aqui, quatro dissertações de mestrado recentes: Carolina Luiza 
Próspero (2009) tem, em seu trabalho As faces do medo nos contos de Clarice Lispector o 
objetivo de explorar o aspecto do medo, que considera ser um tema pouco trabalhado na obra 
clariciana. Próspero tem a finalidade de evidenciar a importância do medo na história da 
humanidade, mas também e especificamente, na vida de Clarice Lispector. Isto ela faz através 
da seleção de dez contos claricianos, nos quais o medo é visibilizado, e, que contemplam em 
ordem cronológica a trajetória de contista de Clarice Lispector. 

Jaqueline da Silva Brito (2007) tem em seu trabalho Clarice Lispector: a tematização da mulher 
em Laços de família e alguns aspectos da vida de uma escritora do século XX, o objetivo de 
refletir sobre a construção de algumas personagens femininas de Laços de família, examinando 
principalmente os conflitos vivenciados por elas, a falta de definição para os embates vividos e 
o contraste entre o comportamento e a imaginação. 

Angela Fernandes de Lima (2007) tem em seu trabalho Representações do feminino em Laços 
de família, de Clarice Lispector, o objetivo de investigar as representações do feminino no livro 
Laços de Família. Lima tem como ponto de partida a história social da mulher e da família e o 
percurso histórico das representações do feminino na literatura, partindo da antigüidade até os 
dias atuais, dando destaque à produção da escrita feminina contemporânea no Brasil e a Clarice 
Lispector e o seu modo especial de elaborar a linguagem. 

Christina Gottardi Van Opstal Nascimento (2003) faz em seu trabalho Da construção da 
identidade feminina em contos de Clarice Lispector: Uma análise semiótica, o exercício de uma 
análise semiótica tendo como objetivo tratar o tema da construção da identidade feminina nos 
contos de Clarice Lispector, algo que serve de boa demonstração para ressaltar a multiplicidade 
das abordagens metodológicas. 

Com esta pequena demonstração feita, que salienta a riqueza de trabalhos feitos sobre Clarice 
Lispector, escolhemos como ponto de partida e fundamento para nossa análise, fazer uso dos 
estudos de Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006a, 2006b, 2008), de Berta Waldman (31993) e 
de Yudith Rosenbaum (2002). Justifica-se esta limitação com o argumento de necessitar um 
limite em relação à abundância literária mencionada acima, mas também de que estas são as 
obras que melhor tratam dos contos abordados em minha análise, pois funcionam, como uma 
boa base de relacionamento bem com as questões que pretendo tratar: das situações, idas, voltas 
e resultados finais seguidos da abordagem sobre a natureza e a lua. Ressalto também que 
Abiahy faz uma grande contribuição quanto aos aspectos naturais que aparecem nos três contos. 
Embora haja pontos em comum entre nossa análise e a posição que Abiahy toma quanto à 
natureza, sua posição será bastante diferente da nossa.  

Por fim,  juntamente com estas literaturas secundárias farei a tentativa de uma reflexão em torno 
de alguns conceitos-teóricos apresentados por Chatarina Edfeldt (2008) no capítulo Até Que a 
Vida Vos Separe: Percursos de Construção de Género no Matrimónio Burguês num Conto de 
Nélida Piñon no livro “Mulheres que Escrevem/Mulheres que Lêem – Repensar a Literatura 
Pelo Género. 
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Considero que esses conceitos apresentados por Chatarina Edfeldt (2008), que são: Ironia, 
(Edfeldt, 2008), papéis sexuais e estereótipos (Anselmi/ Law 1998, apud Edfeldt, 2008), doing 
gender (Edfeldt, 2008), performatividade (Judith Butler, apud Edfeldt, 2008), normatividade 
(Edfeldt 2008), oposições binárias (Edfeldt, 2008) são boas ferramentas que ajudarão no 
desenvolvimento da minha análise. Portanto, o que farei, é a tentativa de passar as minhas 
questões por duas espécies de filtros: do auxílio da literatura secundária e da ajuda dos 
conceitos-chaves. Desta maneira espero conseguir dissecar os contos de modo que consiga 
encontrar respostas não apenas para as minhas questões que tratam das situações, idas, voltas e 
resultados finais, nas quais quero comparar o que as une e o que as diferem, mas também tentar 
conseguir ir um passo adiante e unir os pontos entre o que as personagens experienciam e o 
possível valor simbólico que a presença da lua nos traz nos contos. Farei uma análise imanente 
destes contos na qual farei uma comparação entre as protagonistas, tratando questão por 
questão, em forma dos seguintes capítulos: situação, ida, volta, resultado final e da natureza e a 
lua. Neste último capítulo retomarei os pontos da natureza e lua, tratando do ponto de vista 
simbólico destes.  

1.5  Biografia concisa de Clarice Lispector 

Clarice Lispector nasceu em Tchechelnik, Ucrânia em dez de dezembro de 1920. Seus pais, 
Pedro e Marieta Lispector tiveram também duas outras filhas: Elisa e Tânia. Em 1921, Clarice 
muda com sua família para o Brasil e se instalam em Maceió. Três anos depois mudam 
novamente, desta vez para Recife, onde vivem por nove anos. Durante esses anos, Clarice 
aprende a ler e a escrever e descobre a literatura. 

Em 1934 a família muda-se para o Rio de Janeiro e em 1938, Clarice inicia o curso de direito na 
Universidade do Brasil. Em 1943, Clarice casa-se com o colega de faculdade Maury Gurgel 
Valente, o mesmo ano em que se forma em direito e lança seu primeiro romance, Perto do 
Coração Selvagem. Junto com seu esposo, ela mora em Nápoles (Itália), Berna (Suíça), Torquay 
(Inglaterra) e nos EUA. Em 1948 nasce o primeiro filho: Pedro e o segundo: Paulo em 1953. 
Em 1959, Clarice separa-se do marido e volta a morar no Rio de Janeiro. Em 9 de dezembro de 
1977 Clarice morre de câncer no útero e é enterrada no cemitério do Caju, R. J. (cf. Rosenbaum 
2002:94-97). 

Entre as obras de Clarice estão os contos: Laços de Família (1960), A legião estrangeira (1964), 
Felicidade Clandestina (1971), A bela e a fera (1979), A Via Crucis do Corpo (1974), Onde 
Estivestes esta noite (1974) e os romances: Perto do Coração selvagem (1943), O Lustre, A 
Cidade Sitiada (1946), A Maçã no Escuro (1961), A Paixão segundo G.H. (1964), Uma 
Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (1969), Água Viva (1973), A Hora da Estrela (1977), 
Um Sopro de Vida (Pulsações) (1978) (cf. Rosenbaum 2002:100-101). 

 

O que caracteriza a obra de Clarice é que o importante para ela é captar a vivência interior das 
personagens e seus complexos aspectos psicológicos. A narrativa de Clarice é introspectiva, 
envolvendo monólogos interiores. Clarice segue a trilha filosófica do existencialismo e enfatiza 
a angústia humana perante a sua liberdade de escolher que curso deseja dar à sua vida. Nas 
narrativas de Clarice quase sempre acontece um momento de revelação, no qual o personagem 
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se defronta subitamente com uma versão alternativa da realidade em que ela vive (cf. Cavaliere 
2004:40).  Este momento é chamado de epifania.  

“A epifania é uma manifestação espiritual súbita, provocada por uma experiência que, a 

princípio, mostra-se simples e rotineira, mas acaba por mostrar a força de uma inusitada 

revelação. Os objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas 

provocam uma iluminação repentina na consciência da personagem” (Cavaliere 2004:40). 

Também temos uma descrição das etapas pelas quais a epifania normalmente percorre nas obras 
de Clarice: 1. a personagem é colocada numa determinada situação cotidiana; 2. um evento é 
pressentido discretamente; 3. o evento acontece e assim “ilumina-lhe” a vida; 4. ocorre o 
desfecho e nele se considera a situação da vida da personagem, depois do evento” (cf. Silva 
2008:101).  

1.6 Apresentação da antologia de contos 
Laços de Família 

Os treze contos da antologia Laços de família nascem em épocas diferentes. Rosenbaum (2002: 
65) frisa que pelo menos dez dos treze contos tratam do mundo feminino, das relações difíceis 
de mulheres oprimidas em seus cotidianos e as aberturas para os devaneios, fantasias, acasos e 
epifanias, que trazem tensão à rigidez da ordem doméstica.  

Os treze contos são: Devaneio e embriaguez duma rapariga, Amor, Uma galinha, A imitação da 
rosa, Feliz aniversário, A menor mulher do mundo, O jantar, Preciosidade, Os laços de família, 
Começos de uma fortuna, Mistério em São Cristóvão, O crime do professor de matemática, e O 
búfalo. 

Algo que caracteriza estes contos, é que as histórias têm muitas vezes seu ponto de partida nas 
situações comuns do cotidiano, mas no meio da banalidade, os personagens têm um 
pressentimento de que algo está para acontecer, e, logo são pegos de surpresa por um 
acontecimento que perturba este cotidiano. 

A situação cotidiana começa então a se transformar e o personagem é levado a um estado 
mental diferente do anterior e acaba experienciando um momento de epifania, de revelação. 
Poder-se-ia dizer que a situação da pessoa se torna espiritual, pois agora, o que são tratados são 
os assuntos da alma e das questões importantes da vida. Alguns personagens se perdem em 
tempo e espaço e até passam mal fisicamente. 

Após o seu momento epífano a pessoa volta ao normal, mas agora com um questionamento da 
sua vida e de sua situação. No final da história, o personagem possuindo agora uma iluminação 
de sua vida, é levado a uma escolha: viver de uma outra maneira ou se contentar com sua vida 
atual, e voltar para o cotidiano e tentar desligar o que experienciou no seu instante epífano. 

”Assim, ele tem a liberdade de optar por uma vida autêntica e questionadora, mas isso 

provavelmente o levará a enxergar um mundo absurdo em que nada faz sentido e, 

conseqüentemente, a afundar-se num abismo de perplexidades. Por outro lado, pode refugiar-

se na banalidade do cotidiano e nos interesses imediatos, limitados e efêmeros, os quais 

certamente nunca o deixarão plenamente satisfeito” (Cavaliere 2004:40). 
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1.7 Apresentação da antologia de contos O 
primeiro beijo 

Em O primeiro beijo estão reunidos uma coleção de doze contos de Clarice Lispector. Este livro 
não foi escrito como um todo pela autora, mas os contos foram extraídos de diversas outras 
obras. Os assuntos variam muito, mas têm em comum a vida humana e como os seres humanos 
se encontram, tratam ou maltratam uns aos outros. Também expressam o que se passa nos 
pensamentos e nos sentimentos de diferentes tipos de pessoas.  

Os doze contos são: Uma tarde plena, O grande passeio, O primeiro beijo, A fuga, Feliz 
Aniversário, Mistério em São Cristóvão, Uma galinha, Via crucis, Felicidade clandestina, Os 
laços de família, A bela e a fera ou a ferida grande demais, Uma esperança. 

1.8 Resumo dos contos tratados na análise 

1.8.1 Devaneio e embriaguez duma rapariga 

Maria Quitéria é uma típica senhora casada e dona-de-casa. Um dia quando está só em casa, 
com os filhos na quinta das suas tias e o marido no trabalho, ela se olha no espelho e começa a 
devanear. Deita-se na cama e fica o dia inteiro em um estado de preguiça fantasiando sobre a 
beleza que possuía em sua juventude e como ela era requisitada pelos moços. 

Como o seu comportamento está muito diferente, seu marido, quando chega em casa conclui  
que ela está doente, algo que ela aceita como pretexto para continuar se espreguiçando e 
devaneando na cama. Quando os filhos voltam, a vida retorna ao normal e Maria retoma, com a 
consciência pesada seus afazeres domésticos. 

No entanto, em um encontro de negócios entre o marido e um negociante fino, sábado à noite, 
em um restaurante, Maria Quitéria se embriaga e começa novamente a pensar e agir de maneira 
diferente. Sente-se sensual, apreciadora de artes e percebe em si uma grande facilidade em 
conversar com o negociante fino, com o qual Maria fica impressionada. Ao mesmo tempo sente 
um desdém e acha graça de seu marido que deixa com que o negociante seja o ”galo” desta 
situação. Também fica com ciúmes de uma loura jovem e bonita, e acaba pensando coisas más 
da jovem, julgando-a pela e por causa de sua aparência.  

Quando chega em casa, Maria Quitéria sofre com a transição para a vida real, ao sair da 
embriaguez e do devaneio. Ela repensa a sua sensualidade e lembra-se de flertes que 
aconteceram entre ela e o negociante. Maria Quitéria é portanto conscientizada de que ainda 
consegue despertar desejos nos homens. 

1.8.2 Amor 

Ana é uma típica mulher casada e mãe de dois filhos. Escolheu viver uma vida pacata em que 
tudo segue um ritmo muito bem organizado de trabalho doméstico e lazer. Desta maneira sente-
se segura, vivendo uma vida protegida e sem entendimento para outras dimensões que estejam 
fora do seu cotidiano. Sozinha durante os dias e cuidando da casa, Ana se protege contra a hora 
perigosa do dia em que não tem mais o que fazer. Nesta hora ela tem o pressentimento de que 
está prestes a ser colocada diante da revelação de um mundo fora do seu. Ana foge de 
sentimentos pertencentes a sua juventude. 
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No entanto, esse momento se aproxima, e um dia ao ir fazer compras, fica fortemente 
impressionada com um cego mascando chicletes, algo tão fora de regra que não cabe na sua 
visão de como são as coisas no mundo exterior. Isso a faz perder a noção de tempo e espaço e, 
desorientada, acaba se encontrando no Jardim Botânico. No Jardim Botânico ela tem um 
momento de revelação e reflexão sobre a sua vida. Ana adquire o entendimento que pertence à 
parte forte do mundo, e o que o cego desencadeou nela é irreversível, pois seu mundo de rotina 
desaba com este cego, pelo qual começa a sentir amor. 

Ao voltar para casa, percebe que algo está mudado dentro dela. Abraça o filho de maneira tão 
forte que o assusta. Ana tenta encontrar a rotina de novo, tudo para se refugiar desta vida 
periclitante pela qual se sente envolvida. Mesmo que aparentemente tudo volta ao normal, ela 
tem uma perspectiva mais ampla, experienciando que seu modo de vida apenas cuidando do lar 
tem sido um modo moralmente louco de viver. No entanto, no fim deste dia especial, Ana 
permite que o marido a salve deste novo mundo que lhe fora revelado, o deixando guiá-la para o 
quarto. 

 

Quadro 1: Fotografia do Jardim Botânico (disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Av_Principal.jpg> [última consulta em 30 

de dezembro de 2009). 

 

1.8.3 A fuga 

Elvira é uma mulher casada há doze anos e se sente sufocada pelo seu cotidiano repetitivo, onde 
está encarcerada dentro do lar e a única escolha que faz durante os dias, é qual livro vai ler junto 
à janela durante as tardes. Com o marido lhe sufocando, até sente que seus pensamentos são 
encolhidos por ele. Ela se refere a ele como sendo o bom senso, pois parece saber de todas as 
coisas. 
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Um dia, Elvira entra em uma crise causada pelo sufoco que sente. Por isso, junta o dinheiro que 
acha em casa e foge. Durante esta fuga Elvira repensa sua vida, experienciando que algumas 
horas de liberdade a fazem renascer e se sentir  bem. Também sente fome novamente pela 
primeira vez em doze anos.  

Algumas horas após a sua fuga ela descobre a si mesma, e que nesta pequena liberdade 
experienciada, não está sendo mulher de alguém, mas sim apenas mulher. Também sonha com o 
seu plano de fuga e com a vida que pretende levar em liberdade. Elvira faz fantasias de como 
será gostoso comer, como o café que irá tomar será forte e cheiroso, como será passar a noite 
em um hotel, e finalmente, na manhã seguinte, partir com o navio. 

No entanto, no final deste dia e após apenas poucas horas de liberdade, Elvira se conscientiza de 
que nada disso é possível. Começa a fazer uma lista das razões para esta conclusão: que não tem 
dinheiro o suficiente, que uma senhora não pode morar em hotel desacompanhada, e que se for 
reconhecida por alguém, pode acabar prejudicando o marido. Mas na verdade, Elvira entende 
que não consegue tomar conta sozinha da sua vida e toma portanto a decisão de voltar para a 
casa. 

Elvira volta à casa e, através de uma pequena mentira faz facilmente com que o marido nem 
sequer entenda o que ela experienciou durante este dia. As coisas voltam ao normal e Elvira 
adormece resignada e triste. 

1.9 Disposição da análise 

Após esta primeira parte, na qual foi explicado o quê, o como e o porquê desta análise, seguidos 
de uma breve apresentação da vida e obra de Clarice Lispector, dos contos que serão tratados e 
suas respectivas coletâneas, apresentar-se-á aqui a segunda e finalmente, a terceira parte da 
análise que são construídas da seguinte forma: 

 2. Apresentação das literaturas secundárias 

2.1 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2008) – A mulher perturbada em sua falsa acomodação 

2.2 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006a) – A mulher inativa 

2.3 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006b) – A mulher que tem seus valores revertidos pela 
natureza 

2.4 Berta Waldman (31993) – A mulher que volta á latência 

2.5 Yudith Rosenbaum (2002) – A mulher ambígüa 

3. Análise comparativa dos contos, auxiliada pelas opiniões de Abiahy, Waldman e Rosenbaum 
e os conceitos-chaves. 

3.1 Situações e descrições das protagonistas: Maria Quitéria, Ana e Elvira 

3.2 As “idas” 

3.3 As “voltas” 

3.4 Os finais 

3.5 A simbologia da natureza e a lua 
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4. Conclusões da análise. Nesta terceira e última parte, farei uma revisão das conclusões após ter 
analisado e comparado as protagonistas passo a passo em minhas questões de análise. 
Finalizarei portanto respondendo à estas questões. 

 

2. Apresentação de pesquisas 
anteriores sobre os três contos 
de Clarice Lispector 

2.1 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2008) – 
A mulher perturbada em sua falsa 
acomodação 

Em sua análise dos contos A fuga, A imitação da rosa e Amor, em Os contos de Clarice 
Lispector problematizando um ”novo” perfil de mulher, Ana Carolina de Araújo Abiahy (2008) 
presencia uma tendência em análises literárias feitas sobre os contos claricianos de serem 
retratados como desvinculados de conflitos de ordem social. O que Abiahy (2008) percebe, é 
que esses contos retratam mulheres dedicadas ao universo doméstico, que representa o perfil 
idealizado pela ideologia patriarcal da época. No entanto, aconteciam mudanças na sociedade, 
com novas possibilidades de atuação para as mulheres, através de sua inserção no mercado de 
trabalho. Quanto mais as mulheres escapavam da esfera privada, mais culpa era colocada em 
seus ombros. Por causa deste conflito, sentiam-se angustiadas e tinham problemas em 
construírem suas identidades.  

Abiahy (2008) analisa como Clarice dá expressão às preocupações destas mulheres centradas no 
ambiente doméstico através de ferramentas literárias como o uso dos aspectos da natureza (que 
ao meu perceber está ligado à epifania) ou seja a conscientização das mulheres. A epifania 
possibilita um questionamento que levanta os olhos acima do olhar automatizado do cotidiano 
em que vivem. Também nota-se que as narrativas são marcadas pelo silêncio, representante da 
inadequação que elas sentem, e pelo deslocamento, que representa o ato de falar e desta maneira 
é de grande importância para que possam rever suas ações e fazer uma tentativa de reforma em 
seus papéis sociais. É denunciada a violência do sistema patriarcal através das reações de 
revolta das personagens. No entanto, Abiahy destaca que as personagens após suas discussões 
internas, tentam voltar para as situações anteriores. As novas alternativas de vida e de 
transformação acabam ficando apenas na esfera do sonho e do desejo irrealizado mas têm como 
resultado terem perturbado a vida de falsa acomodação em que estiveram.  
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2.2 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006a) 
– A mulher inativa 

Em sua análise do conto A fuga, em Livre no pensamento e presa na inação: Um estudo da 
protagonista de “A fuga”, um conto de Clarice Lispector, Ana Carolina de Araújo Abiahy 
(2006a) discute a representação literária que Lispector faz do papel de uma esposa e dona-de-
casa no Brasil da década de 1940. Através de um olhar pertencente à crítica feminista, Abiahy 
acha possível perceber o viés do social nesse conto. Este viés pode ser entendido como uma 
possibilidade para um debate sobre a parcela de mulheres que desejavam mudanças na cultura 
patriarcal na qual viviam. Esta análise de Abiahy (2006a) é baseada em pesquisas de gênero que 
tratam do conflito entre o espaço público e o privado.  

Para Abiahy (2006a) a angústia de personagens como Elvira, tem suas raízes na sociedade 
patriarcal e que isto não é levado em conta por muitos teóricos da literatura. Abiahy encontra 
em sua análise, a mulher, representada por Elvira, acostumada a não mandar ou dar rumo à sua 
própria vida a tal ponto de, durante e apesar da tentativa de escape que faz, ser atormentada 
sobre o que lhe irá acontecer. Por isso, sua libertação momentânea é ameaçada pela 
continuidade de uma vida difícil de deixar para trás.  

Percebe-se na análise de Abiahy que a personagem através de seu encontro com os aspectos 
naturais, faz uma reflexão e conscientização de sua vontade de sair da prisão das normas sociais 
e comportamentais. Mas ao mesmo tempo é relembrada de sua falta de capacidade de dar um 
rumo próprio à sua vida. Portanto, o conflito vivido pela protagonista é sobre o anseio pela 
liberdade, pois conhece alternativas para seu modo de vida. Mas o que a faz retornar, são as 
forças patriarcais tão internalizadas e aprisionantes, que a fazem desistir da resistência e da 
mudança que tentou fazer. Por isto a personagem retorna ao espaço privado do lar e se rende à 
passividade. 

2.3 Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006b) 
– A mulher que tem seus valores 
revertidos pela natureza 

Em sua análise do conto Amor, em O “amor” de Ana rompendo com o mundo domesticado: A 
natureza e a desessencialização do sujeito feminino, Ana Carolina de Araújo Abiahy (2006b) 
discute a desconstrução da imagem de uma mulher formada pelo patriarcado, feita por 
Lispector. Através do conflito que a protagonista Ana experiencia, Abiahy percebe que é 
representada a insatisfação que as mulheres dedicadas somente ao universo doméstico sentem 
em um contexto histórico no qual acontecem transformações dos papéis femininos. 

É descrito o processo pelo qual a protagonista Ana passa, que, através do contato com um cego 
e com a natureza, tem uma epifania e encontra uma outra forma de compreender a vida. Esse é 
um processo que leva ao encontro de uma discussão sobre as dicotomias do pensamento 
logocêntrico. Abiahy discute então, uma possível resistência feminina contra valores patriarcais 
que levam a mulher a cuidar dos outros, ser resignada e aceitar uma vida sem prazeres 
sensoriais. 

Abiahy considera a personagem Ana, no conto Amor como sendo um brilhante exemplo de uma 
mulher, que ao entrar em contato com o mundo sensorial, prazeroso e intenso da natureza, 
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experiencia um portal aberto para um novo entendimento do mundo, que antes lhe era fechado 
pelos tabus da sociedade patriarcal. O modo de pensar do mundo patriarcal, com o qual ela 
estava acostumada, parece, passível de ser transformado. Pois ao entrar em contato com a 
natureza do Jardim Botânico tudo perde o sentido e ela vê que a ordem de tudo pode ser 
alterada. Desta forma ela ganha uma outra maneira de observar a vida.  

No entanto, da mesma maneira que a natureza consegue captar e abrir seu olhar para uma outra 
dimensão, ela volta novamente ao seu cotidiano puxada pelos valores patriarcais através de 
coisas banais como por exemplo barulhos pertencentes ao lar. Mas com o efeito de que Ana tem 
agora seus limites expandidos. Está portanto presente nesta análise de Abiahy, um tema que 
demonstra como a epifania experienciada por uma mulher, através de seu contato com a 
natureza, leva a uma discussão acerca das dicotomias do pensamento logocêntrico. 

2.4 Berta Waldman (31993) – A mulher que 
volta à latência 

Berta Waldman (31993) analisa a temática de Clarice Lispector como existencial e mostra que 
ela convoca vários elementos, entre outros, o da natureza em função de captar a vida e a 
existência humana. Waldman (31993) comparte o mesmo ponto de vista de Abiahy (2008) a 
respeito de Laços de família ser um comentário da condição feminina, pois percebe que as 
protagonistas vivem o modelo de dona-de-casa tradicional e que está claramente presente um 
modelo social que fixa a mulher em papéis estabelecidos, e que isto é uma força que as oprime e 
as desencoraja de articular claramente suas vidas.  

No primeiro exemplo Devaneio e embriaguez duma rapariga, Waldman (31993: 108-114) frisa 
que a rapariga sente um anseio por outra vida. Isto leva ao duelo entre duas identidades de 
mulher: o da dona-de-casa presa a um homem e à rotina, e a outra que espera da vida o amor, o 
novo e o diferente. O devaneio é o único escape, mas sua rebeldia acaba sendo apenas um 
parêntese de cólera em que a alma diária se perde mas logo se encontra. No segundo exemplo 
Amor, Waldman (31993: 114-116) descreve que o que acontece é o contrário: Ana preenche o 
tempo para abafar tudo que possa romper o ciclo diário, evitando assim, uma crise. Mas isso é 
despedaçado e Ana experiencia algo impossível de unir com seu cotidiano. Seu papel dentro da 
família não permite a interferência desta crise e, Ana volta para casa pela culpa que sente. Seu 
papel de mãe e esposa está acima do seu desejo de viver intensamente. Em ambos Amor e 
Devaneio e embriaguez duma rapariga, Waldman (31993: 116) explica que, se mostram nas 
entrelinhas, o conflito das duas mulheres que, apenas se apaziguam e voltam à latência de onde 
vieram.  

2.5 Yudith Rosenbaum (2002) – A mulher 
ambígua 

Yudith Rosenbaum (2002) observa que, no mínimo, dez dos treze contos em Laços de família, 
falam do mundo das mulheres, com seu cotidiano as oprimindo, pois vivem conforme as 
ideologias e a repressão cultural. As mulheres experienciam escapes para outras idéias através 
de devaneios, acasos, fantasias e epifanias. Isto resulta em que as mulheres sentem os conflitos 
entre seus “eus” internos e as instâncias culturais dominantes, ou seja ambigüidade. São 
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denunciadas as representações de poder, inconscientemente internalizadas e institucionalizadas, 
através das tentativas de libertação de pessoas com dramas de consciência. 

Rosenbaum usa como exemplo o conto Amor, no qual Ana sente um bem-estar artificial e, para 
ter uma vida estável e segura, tem feito sacrifícios. Ana se protege da desordem atrás da vida 
doméstica, mas através de sua epifania, experiencia paradoxos e a inversão de valores até então 
consagrados. Seu “transe” é interrompido pelo sentimento de culpa em relação a sua família. 
Ana sente ambigüidade, pois entende que o seu modo de vida tem sido moralmente louco, mas 
ao mesmo tempo ela se questiona se este seu novo entendimento tem lugar na sua vida.  

Portanto, estão presentes, diferentes descrições dos processos, pelos quais as personagens 
passam e que se podem resumir da seguinte maneira: 

 

Quadro 2: Tabela sinóptica sobre os três contos, segundo Abiahy, Waldman e Rosenbaum. 
 

Abiahy Waldman Rosenbaum 

Donas-de-casa durante 
mudanças sociais 

 Donas-de-casa oprimidas e 
fixadas em papéis 
estabelecidos 

Mulheres oprimidas em 
cotidiano ditado pela cultura 

Culpadas pelo patriarcado Anseio por outra vida Janelas abertas para outra 
dimensão 

Conflito e angústia Escape Tentativas de libertação 

Deslocamento e epifania. 
Reversão de valores. 

Briga de identidade Sentimento de culpa 

Questionamento Impossibilidade de união 
entre crise experienciada e 
cotidiano 

Ambigüidade entre as 
aberturas e a cultura 
internalizada 

Tentativa de transformação Volta à latência  

Volta às situações anteriores   

Perturbação da falsa 
acomodação 

  

 

Como percebemos nos resumos dos processos das análises acima, as diferentes autoras abordam 
de várias formas, a mesma questão, mas com diferentes ênfases nos seus pontos de vista. 
Portanto poderíamos finalmente concluir que os contos tratam para Abiahy: da mulher 
perturbada em sua falsa acomodação, da mulher inativa e também da mulher que tem seus 
valores revertidos pela natureza. Para Waldman tratam da mulher que volta à latência, e 
finalizando temos Rosenbaum, que ressalta a ambigüidade da mulher. 

Finalizando esta parte, vale ressaltar que apesar de que Abiahy, Waldman e Rosenbaum tomem 
diferentes exemplos de contos para a demonstração de suas idéias a respeito dos mesmos, é 
possível aplicar suas opiniões e conclusões como um conjunto, nos três contos da nossa análise. 



 

 17 

3. Análise  

3.1 As situações e descrições das 
protagonistas 

Os contos Devaneio e embriaguez duma rapariga, Amor e A fuga, que são analisados neste 
trabalho, retratam mulheres que preenchem suas vidas cuidando dos afazeres domésticos e a 
dedicação aos esposos e aos filhos. Por isso, podemos dizer que elas pertencem à camada 
idealizada pela sociedade, sendo provavelmente consideradas “mulheres de bem ” e ”de 
família”. Portanto, as três protagonistas vivem o modelo de dona-de-casa tradicional, se 
dedicando ao universo doméstico e seguindo o modelo social que as prendem aos papéis 
estabelecidos. Nestes contos apesar de uma aparência ideal na superfície, as mulheres 
protagonistas são oprimidas e nenhuma delas é encorajada a fazer um questionamento, ou falar 
de suas vidas. Não estão inteiramente satisfeitas em suas situações, em diferentes graus e por 
diferentes razões. 

Partiremos agora para três diferentes perspectivas, que se completam sem se contradizerem, 
afim de iluminar de vários ângulos e entender mais as situações em que se encontram as nossas 
protagonistas. 

Primeiramente, o mal-estar e a insatisfação das personagens é possível ser entendido da segunda 
maneira, segundo Abiahy:  

“As três protagonistas retratam mulheres dedicadas ao universo doméstico, representando, 

aparentemente, o perfil idealizado pela ideologia patriarcal para os sujeitos femininos da 

época. No entanto, as três personagens vivenciam conflitos que problematizam este perfil 

ditado pelo patriarcado, que colocou a maternidade e o casamento como parte obrigatória e 

essencial na vida das mulheres” (Abiahy 2008:1).  

Portanto, o que começa a acontecer, é que elas entram em conflito consigo mesmas porquê estão 
acontecendo mudanças: “Elas se viram abaladas pelos novos arranjos sociais, a partir da 
segunda metade do século XX, originados, principalmente, da inserção de parcela da força 
feminina no Mercado de trabalho” (Abiahy 2008:2). Esta sensação de abalo é bem 
compreensível, pois tem razões profundas: “A angústia vivenciada por personagens como Elvira 
está enraizada na constituição de uma sociedade patriarcal”(Abiahy 2006a:2). Desta maneira, 
fica claro que as personagens têm feito a tentativa de viver em uma falsa acomodação que não 
funciona mais, agora que as raízes patriarcais estão sendo arrancadas do lugar e expostas ao ar 
livre. Sendo assim, temos em nossa presença a árvore patriarcal prestes a morrer. Mas junto a 
essa morte são levadas consigo o contentamento feminino, trazendo em troca, a angústia. 

Em seguida, se analisarmos o que Waldman diz: 

”Em Laços de família erige-se nítido, um modelo social que fixa a mulher em papéis 

estabelecidos, força opressiva que a desencoraja de articular de modo claro sua própria 

vida” (Waldman 31993:108)  

é possível entender também que elas não conseguem entender claramente o porquê de estarem 
se sentindo mal. Sem sequer terem o primeiro requisito de conseguir entender a si mesmas, não 
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é possível fazer nada para mudar suas situações. Consequentemente, o tipo de vida que vivem, é 
caracterizado pelo mundo ao redor tentando segurá-las no lugar de sempre.  

Finalmente se considerarmos a maneira com que Rosenbaum (31993) explica a opressão das 
mulheres em seus cotidianos: 

“As marcas ideológicas e repressivas da cultura vão sendo desveladas em meio às 

ambigüidades das personagens, divididas entre deveres e anseios” (Rosenbaum 2002:65-66).  

É possível detectar nos contos que estas mulheres desejam uma coisa mas sentem-se obrigadas a 
fazer outra, i.e. ficar em casa e cuidar dos filhos e maridos. Como estas mulheres vivem em uma 
época com novas possibilidades de atuação fora de casa causadas pelas mudanças no mercado 
de trabalho, mas sem conseguir alcançar nem mesmo definir o que desejam é fácil entender o 
mal que sofrem. 

Então, com esses pontos em comum, partiremos agora para as situações de cada uma, a fim de 
obtermos uma visão mais nuançada na qual é possível detectar os diferentes graus de 
enjaulamento e as diferentes causas de suas infelicidades. 

3.1.1 A situação ignorante de Maria Quitéria 

O leitor começa a conhecer a portuguesa Maria Quitéria em um momento em que está livre dos 
afazeres domésticos, algo que aparenta ser uma situação de exceção, pois ela leva muito a sério 
o exercer destes. Em um tom humorístico são revelados os dados mais superficiais sobre Maria 
Quitéria: que ela é uma mulher casada, com filhos e estressada com os pequenos acidentes que 
podem acontecer de vez em quando, algo que é possível detectar em uma conclusão que ela faz: 
“Cá fora, duma janela mais alta, caiu à rua uma cousa pesada e fofa. Se os miúdos e o marido 
estivessem à casa, já lhe viria à idéia que seria descuido deles” (Lispector 1960:7). Isto 
demonstra o quanto ela deve se sentir de plantão em relação à família e ao que esta exige dela. 
Portanto ela é uma dona-de-casa cansada e além disso, marcada pelos trabalhos domésticos, 
algo que podemos perceber em um pequeno detalhe sobre a aparência de suas mãos: ”Pegou o 
lenço, aspirava-o a comprimir o bordado áspero com os dedos avermelhados” (Lispector 
1960:7) (grifos nossos). 

 Maria Quitéria tem posto muitas necessidades de lado em sua vida e muitas coisas parecem lhe 
fazer falta, ao ponto de sua verdadeira identidade ter sido roubada ou posta de lado. No entanto, 
um retrato mais profundo dela e de sua situação é revelado durante suas idas onde outras 
emoções e outros pensamentos vêm à tona.  

Das três protagonistas, Maria Quitéria é aquela que parece entender instintivamente, as regras 
sociais que a envolvem, as internaliza até certo ponto: exerce o que é exigido das mulheres da 
época, mas aproveita o momento de liberdade para tentar relaxar e se comportar de uma forma 
luxuriante que é o contrário do que está acostumada, ou seja, ser sensual: ”o roupão aberto 
deixava aparecerem nos espelhos os seios entrecortados de várias raparigas” (Lispector 1960:7).  

Estes momentos incomuns dados a ela acabarão por levá-la aos seus devaneios, que irão tentar 
revelar-lhe o que é que a está incomodando. Este trabalho vai ser difícil, pois aparenta ser a 
protagonista mais ignorante das três, visto que não parece entender as inúmeras sensações que 
revelam o quanto ela está confusa neste momento em que tem o tempo livre para si mesma. Se 
um instante ela parece se encher de admiração sensual por sua própria imagem no espelho, no 
outro ela se fecha colérica e dura (cf. Lispector 1960:7). Nos instantes que seguem acaba 
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sentindo chatura misturada com impaciência, curiosidade e tédio (cf. Lispector 1960:8). Todos 
estes sentimentos se misturam e, como se fossem demonstrados pela própria natureza, Maria 
Quitéria exclama: “Ai que quarto suculento!” (Lispector: 1960:8). Portanto a cena acaba 
demonstrando uma mulher que passa mal, mas não entende por que. Quanto ao seu marido, é 
engraçado e trágico ao mesmo tempo que a impressão dada que ele era, aos olhos de Maria 
Quitéria um homem debochado e insuficiente, apenas uma marioneta com quem casou e através 
do qual conseguiu alcançar uma certa posição na vida, a posição de mulher casada, que ela sabia 
ter suas vantagens: “porque era protegida por uma situação, protegida como toda a gente que 
atingiu uma posição na vida” (Lispector 1960:13). Portanto a situação de Maria Quitéria é de 
alguém que aproveita do que pode e quando pode, mas o que ela tem procurado e que lhe é dado 
através do casamento: marido, filhos e casa parecem ser insuficientes para ser feliz. 

3.1.2 A situação domesticada de Ana 

Começamos a conhecer Ana e sua situação através de flashes de pensamentos durante uma 
jornada de bonde que está fazendo, ou seja, nos instantes antes de fazer a sua ida. Ana tem 
realmente um comportamento ideal para esta época: mergulha nos afazeres domésticos e dá toda 
sua força aos cuidados com a família. No entanto, há razões muito tristes para isto:  

“No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar 

perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a 

surpresa de nele caber como se o tivesse inventado” (Lispector 1960:20).  

Essa citação contém uma certa ironia2 que denunciam certos fatos. Por causa de sua vontade de 
ter uma vida firme, Ana é levada a cumprir o ideal de uma sociedade patriarcal. No entanto, isto 
custa para Ana, a perda de sua velha identidade, pois, as palavras cair e caber indicam que esta 
não é a sua verdadeira identidade. 

“O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação 
perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável” (Lispector 1960:20). 
Temos aqui uma mulher que ao entrar na “vida adulta” e ao assumir a posição no lar, sacrificou 
a felicidade: “Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela tinha 
aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia” (Lispector 1960:20). 
Ana procura e encontra em seu casamento uma troca: deixar a felicidade que ela acha 
insuportável e viver lutando para colocar ordem e sentir a raiz firme das coisas. Desta maneira 

                                                   
2 Edfeldt explica como e em prol de quê o elemento irônico pode ser usado: “Muitas autoras 

utilizam a ironia como estratégia narrativa quando, por exemplo, querem dirigir uma crítica à 

sociedade sobre a situação da mulher” (Edfeldt: 46) e o que pode ser ganho com esta técnica 

literária: “Vários estudos feministas e de género, de diferentes disciplinas e áreas, apontam o facto 

de que muitas vezes as mulheres utilizam a ironia como estratégia de revelar e subverter posições 

de subordinação e de discriminação na sociedade. A vantagem da ironia é justamente a de permitir 

fazer uma crítica social bastante forte sem ter de retoricamente assumir uma posição aberta de 

confronto” (Edfeldt 2008: 47). As três protagonistas dos três contos tratados em minha análise são 

vítimas do padrão normativo imposto pela sociedade, e, ao mesmo tempo que interiorizam estes 

padrões, rejeitam-nos. Por isto, a ironia, que nestes três casos apenas acontece em seus 

pensamentos funciona como uma espécie de válvula de escape/aliviadora de pressão ao mesmo 

tempo que denuncia aquilo que as faz sofrer. 
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Ana internaliza a ideologia dominante, e tendo como sua principal função servir os outros, e 
colocando-se a si mesma em último plano, realiza ao mesmo tempo a principal função feminina 
da época, algo que ela imagina ser o ideal, e foge de si mesma. 

Ana é uma mulher cansada e não inteiramente satisfeita: ”Um pouco cansada [… ] suspiro de 
meia satisfação” (Lispector 1960:19), pois, cansa-se usando os afazeres domésticos como um 
escudo protetor contra o perigo que se aproxima quando não faz nada: “Saía então para fazer 
compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles” (Lispector 
1960:21). Ana forma uma espécie de escudo protetor: internalizando a ideologia de mãe de 
família, Ana tenta acreditar o máximo possível nos afazeres domésticos, e exerce-os a tal ponto, 
do perigo não ter tempo de se aproximar dela. Em sua atenção voltada aos cuidados da família, 
Ana se cansa dia após dia. No entanto, não consegue inteiramente escapar da insatisfação. 

Ana é uma mulher lavradora: “Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, 
não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores” (Lispector 1960:19). Estas sementes são as 
atividades que Ana está permitida fazer dentro do padrão patriarcal, ou seja, o que cabe fazer 
dentro de casa. Por isso podemos dizer também que Ana faz de si uma mulher anônima:  

“Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E 

alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera” 

(Lispector 1960: 21).  

Mas é possível perceber que na verdade, Ana se sente incomodada por estar fazendo um 
trabalho não reconhecido. Em defesa própria, para sobreviver, ela mente para si mesma que está 
bom e que ela tem escolhido isso. No entanto, Ana se lembra de como era sua vida anterior. Por 
isso ela se sente como uma mulher zombada que sentia que “Certa hora da tarde era mais 
perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de 
sua força, inquietava-se” (Lispector 1960:20). Mas o que ela, uma mulher que ganhava sua 
solidez, ou identidade, através dos afazeres domésticos podia fazer quando acontecia uma 
divisão dentro dela, um conflito? Pois:  

”No entanto sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo engrossara um pouco e era de se 

ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na 

fazenda” (Lispector 1960:20).  

Juntando todas estas informações, Ana pode ser caracterizada como uma artista, cujo maior 
papel é de pôr ordem na vida, algo que o conto denuncia, mesmo que seja de forma subtil:  

“Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias 

realizados e belos; com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a 

íntima desordem” (Lispector 1960:20).  

Mas há pelo menos um fator positivo: Ana se sente em parceria com seu marido, que é seu 
companheiro. Nada indica que ele lhe faça algum mal: “O calor era forte no apartamento que 
estavam aos poucos pagando” (Lispector 1960:19). Mas, além desta frase revelar a sua posição 
junto ao marido, é possível extrair uma outra informação: o lar que ela vive cuidando para fugir 
de si mesma acaba sufocando-a. Das três protagonistas, Ana é a mais inteligente. Esta 
inteligência faz com que ao contrário de Maria Quitéria, que aproveita a folga que lhe é dada, 
Ana foge para dentro das tarefas domésticas. Preenchendo diariamente, todas as suas horas 
solitárias com esta fuga de si mesma. 



 

 21 

3.1.3 A situação aprisionada de Elvira 

 

Elvira tem sua situação revelada durante a própria fuga que ela já está fazendo, através de 
flashes de pensamentos sobre sua vida. A citação que segue demonstra como Elvira sentiu um 
alívio quando recém-casada. Mas após alguns anos a situação se transforma em um aperto onde 
o homem a regula e encolhe:  

“Porque seu marido tinha uma propriedade singular: bastava sua presença para que os 

menores movimentos de seu pensamento ficassem tolhidos. A princípio, isso lhe trouxera certa 

tranqüilidade, pois costumava cansar-se pensando em coisas inúteis, apesar de divertidas” 

(Lispector [1979] 1992: 25). 

Portanto ela é uma mulher que perdera a si mesma no casamento, perante o qual ela, no entanto, 
em ambigüidade, sente o peso da responsabilidade, algo que é revelado nos seus momentos de 
liberdade:  

“Ele ficará surpreso? Sim, doze anos pesam como quilos de chumbo. Os dias se derretem, 

fundem-se e formam um só bloco, uma grande âncora. E a pessoa está perdida” (Lispector 

[1979] 1992: 25).  

A pergunta que Elvira faz a si mesma, reflete uma internalização muito grande de uma ideologia 
que gira em torno do homem. 

Os desejos próprios de Elvira foram exterminados pelo marido cujo bom senso é a régua junto a 
qual ela se mede. No entanto, Elvira começa a questionar a sua sensação de inferioridade 
perante o marido, cujos traços de personalidade são um tanto perfeccionistas e antipáticos. Não 
é à toa que ela queira fugir dele. Tudo isso nota-se nos seguintes pensamentos, nos quais Elvira 
expressa uma forte ironia, algo que sublinha o fato de que ela é uma grande vítima, e está 
repensando sua posição subordinada ao marido. O tom acusador realmente demonstra o sufoco 
que o “bom senso” exerce sobre ela:  

 “Os desejos são fantasmas que se diluem mal se acende a lâmpada do bom senso. Porque é 

que os maridos são o bom senso? O seu é particularmente sólido, bom e nunca erra. Das 

pessoas que só usam uma marca de lápis e dizem de cor o que está escrito na sola dos 

sapatos. Você pode perguntar-lhe sem receio qual o horário dos trens, o jornal de maior 

circulação e mesmo em que região do globo os macacos se reproduzem com maior rapidez” 

(Lispector [1979] 1992: 25). 

Elvira se sente encarcerada,  passivada e invisibilizada dentro do lar, apenas vendo de longe o 
que se passa no mundo afora, em liberdade: ”Vive atrás de uma janela, olhando pelos vidros a 
estação das chuvas cobrir a do sol, depois tornar o verão e ainda as chuvas de novo” (Lispector 
[1979] 1992: 25). Estas palavras demonstram em resumo a vida levada por Elvira: assistir os 
acontecimentos fora do lar. 

Elvira se sente como uma vítima de forças maiores que decidem seu destino e contra as quais 
ela teme não ter forças para combater: “imaginou um grande turbilhão saindo do “Lar Elvira”, 
aspirando-a violentamente e recolocando-a junto da janela, o livro na mão, recompondo a cena 
diária” (Lispector [1979] 1992: 24). Esse turbilhão pode muito bem representar a força 
opressora que a ideologia desta época exerce sobre ela. Para suportar tudo isso, Elvira tornara-se 
uma atriz fingindo-se feliz em uma peça que na verdade era trágica e na qual sentia insatisfação: 



 

 22 

”Se representasse num palco essa mesma tragédia, se apalparia, beliscaria para saber-se 

desperta. O que tinha menos vontade de fazer, porém, era de representar.”  

(Lispector [1979] 1992: 24). 

Nada no conto indica que Elvira se preocupe com os filhos, nem sequer parece tratar de afazeres 
domésticos, pois a impressão que é dada é que esses são feitos por uma empregada. Sem nada 
para fazer, a conseqüência disto é que sua vida é a mais vazia das três. É provável que Elvira se 
sinta muito inútil se o mais feminino que ela faz se resume em ler livros durante as tardes na 
janela, ser encolhida pelo marido e representar a peça na qual está atuando. Unindo esses 
elementos, torna-se possível sustentar que Elvira é o pior caso das três, ela parece ser uma 
mulher não existente, a mulher cuja a maior escolha é sobre qual livro ler na janela durante as 
tardes. Ela é a mais sufocada, acostumada a ser guiada pelo marido, pelas circunstâncias, tudo 
acontecendo sem que tenha poder sobre nada e não sabendo tomar seus próprios passos. Seu 
casamento a tem sufocado até o seu mais íntimo com seus pensamentos regulados pelo marido. 
Este é dominante e de bom senso, ela sente que ele sabe tudo e ela nada. Ele a domina, e ela se 
sente inútil. Perdida e sem identidade através dos elementos asfixiadores de suas circunstâncias, 
o seu mal-estar interno se reflete no que sente no ambiente externo de sua casa : “Fazia calor e 
ela sufocava” (Lispector [1979] 1992: 25). 

3.1.4  Síntese das situações 

Concluindo, o que difere e une as situações de Maria Quitéria, Ana e Elvira? Podemos ver que 
as conseqüências nas personalidades e nas vidas das protagonistas é que elas exercem os papéis 
e estereótipos sexuais3 que a sociedade esperava da sua categoria de gênero, ou seja estavam 
doing gender4. Elas fazem um tipo de performance, realizando, em seus lugares no lar, aquilo 
que os casamentos da época ofereciam. Seus trabalhos domésticos, ou a falta deles, no caso de 

                                                   
3 Anselmi/ Law (1998) definem os conceitos de papéis sexuais e de estereótipos, dentro da 

tradição da psicologia social, da seguinte maneira: 

“We define gender roles as socially and culturally defined prescriptions and beliefs about the 

behavior and emotions of men and women. Gender roles influence both our perceptions of others 

as well as our behavior and feelings, just as stereotypes do. We define stereotypes as 

overgeneralized beliefs about people based on their membership in one of many social categories”. 

(Anselmi / Law, 1998:195 [apud: Edfeldt 2008:35]). 

4 Edfeldt (2008) explica o Doing gender ou seja, fazer o gênero da seguinte maneira: ”Já em 1949 

Simone de Beauvoir elaborou a sua clássica afirmação “não se nasce mulher, torna-se mulher”. 

Expressou, assim, essa premissa construtivista tão importante para os estudos de género: o 

género feminino como identidade constituiu mais um resultado de um processo social – uma 

socialização, aprendizagem e internalização duma ideia da mulher e da feminilidade elaboradas nas 

instituições e nas práticas sociais – do que uma identidade essencial inerente a cada mulher.  

Partindo desta ideia da identidade de género como uma construção social, vários teóricos 

desenvolveram a tese de Beauvoir enfatizando o próprio processo de tornar-se mulher, ou seja, 

que o género (feminino e masculino) não é tanto uma coisa que se ”é”, mas uma coisa que se 

”faz”.” (Edfeldt 2008:31-32). 
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Elvira, são, no entender de Buttler (1990), atos típicos de performatividade5. Estes atos junto 
com suas tentativas de raciocínio, fazem delas mulheres típicas de sua geração: ”É possível 
perceber nos valores internalizados pelas três protagonistas os discursos da ideologia patriarcal 
dominante” (Abiahy 2008:7). Por causa disso, a impressão é de que elas vivem correndo em 
uma espécie de esteira eterna, na qual repetem diariamente os atos, as rotinas que “fazem” delas 
representantes típicas do sexo feminino. Desta maneira, elas seguem a regra de normatividade6. 
Por trás destes papéis externos que exercem, escondem-se sentimentos internos de mal-estar. 
Mesmo sendo diferentes pessoas, com diferentes fatores as incomodando, elas estão insatisfeitas 
e infelizes. Como podemos entender, as três têm em comum terem procurado algo que lhes 
beneficiassem em seus casamentos. Sendo o fator de mais importância para Maria Quitéria: a 
posição social protetora, para Ana: o refúgio de alguma coisa em sua juventude que a atormenta: 
a exaltação perturbada e para Elvira: a tranqüilidade de um marido controlando seus 
pensamentos. No entanto, parecem perceber que, o que inicialmente elas têm procurado nos 
casamentos, não funciona mais, não é suficiente. E o que é pior, estão encarceradas, apertadas 
em um espaço pequeno demais. 

Algo importante que realmente une as três, como já foi mencionado, é que elas sentem uma 
sensação de abafo, de calor ou de sufoco dentro de seus apartamentos. Como sentem isto ao 
mesmo tempo em que é descrito que elas não estão passando bem, há pistas que guiam para a 
conclusão de que o elemento natural de abafo, de calor e de sufoco faz um certo trabalho de 
refletir seus estados de espírito e fazer uma demonstração exterior do tumulto e tormento que se 
passa dentro delas, representando desta forma, que na verdade sentem uma insatisfação com a 
situação de vida seguindo os padrões de esposa, mãe e dona-de-casa impostos pela sociedade. 
Por isso parece haver um valor simbólico nos elementos da natureza, algo que se mostrará com 
mais força ainda em suas “idas”. 

                                                   
5 “Butler lançou, em 1990, o conceito de performatividade, salientando que o género e a 

sexualidade, enquanto categorias identitárias, são fenómenos construídos e transmitidos através 

de um padrão normativo e regulatório que precisa de ser constantemente copiado, repetido e 

reiterado para a sua rematerialização na sociedade. Todos os atos humanos agem a um nível 

simbólico e prático, de modo que regulam e transmitem um padrão que, por sua vez, aponta para 

o comportamento, a aparência e as qualidades que cada sexo “deve” conter.  

Portanto, Butler afirma que o gênero não possui um conteúdo fixo, com significado inerente e 

essencial, mas que ganha a impressão disso através de atos repetitivos: 

‘There is no gender identity behind the expression of gender; that identity is performatively 

constituted by the very “expressions” that are said to be its results’ (Butler,1990:25)” (Edfeldt:32). 

6 Normatividade é definido seguindo Edfeldt (2008: 28) como  

“um comportamento – cujo conteúdo é estipulado e regulado pelas instituições e práticas sociais – 

considerado adequado para uma categoria social. Por exemplo, é estipulado para uma mãe ser 

gentil, cuidadosa, dedicada aos filhos, piedosa, etc., quando, por outro lado, um politico deve 

apresentar-se como um ser menos emocional e mais racional.” 
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3.2 As idas 

Como foi demonstrado no capítulo anterior, as três protagonistas se encontram em uma situação 
que as sufocam. Por diferentes razões, mas unidas por pontos em comum, elas são 
aparentemente chamadas, ou até mesmo buscadas, de um momento para o outro, por uma força, 
que ao mesmo tempo que é interna: através do que sentem, é externa: pois reflete-se nos fatores 
naturais. Consequentemente, fazem suas idas, de diferentes maneiras e através do que é possível 
no caso de cada uma: a primeira através do devaneio e a embriaguez em suas horas de folga. A 
segunda é praticamente levada através de forças exteriores para uma viagem dentro de si. E a 
terceira faz uma fuga de verdade, para fora de seu lar. Estas suas idas são seus momentos de 
revolta e de liberdade de suas situações sufocantes. A função das idas é que, nestas elas são 
conscientizadas de que existe uma alternativa de vida. 

Partimos então, da mesma maneira como fizemos no capítulo anterior, que tratou das situações, 
para as três perspectivas das quais estou fazendo uso. Analisaremos suas idas  afim de continuar 
iluminando os casos sob diferentes ângulos e assim procurar pistas para explicar o que ocorre 
em suas idas: 

Para Abiahy, como notamos no capítulo anterior, as personagens claricianas expressam 
angústias das mulheres brasileiras educadas com a idealização da esposa, dona-de-casa e mãe, 
que começa a mudar na época em que estes contos são produzidos. Abiahy opina que Lispector 
conta as histórias de mulheres em conflito por causa dessas mudanças. Então o que acontece nas 
idas, segundo Abiahy, é uma denúncia da violência do sistema patriarcal através das reações de 
revolta nas personagens (cf. Abiahy 2008:9). É possível entender os conflitos pelos quais as 
mulheres passam devido ao fato de que durante o século vinte acontece o questionamento do 
sistema patriarcal a medida em que surgem novas oportunidades para as mulheres no mercado 
de trabalho. Este conflito faz as personagens desejar a liberdade e as levam para uma ida (cf. 
Abiahy 2006a:6-7). Abiahy ressalta que elas sentem insatisfação e conflitos interiores. Isto 
demonstra que a aceitação desse modelo abnegador é algo artificial, e por isso possível de ser 
transformada. Para que aconteça uma transformação, é necessário um processo de 
conscientização (cf. Abiahy 2008:8). Esta conscientização acontece nas idas, nas quais Abiahy 
aponta alguns traços marcantes caracterizadores: A epifania e a ideologia: Abiahy demonstra 
que o processo de questionamento pelo qual as personagens passam, não é pacífico, e ao 
ultrapassar uma leitura superficial, nota-se que as personagens fazem uma resistência aos 
valores patriarcais. A epifania possibilita às protagonistas saírem do olhar automático do 
cotidiano e fazerem um íntimo questionamento sobre sua situação e seus valores internalizados 
(cf. Abiahy 2008:6-8).  

Portanto, podemos a partir de agora, começar a entender a resposta à questão de por que as 
protagonistas fazem suas idas: Abiahy nota que as personagens são transplantadas de uma 
realidade à outra, algo que ela acha determinante para que elas consigam rever suas ações e 
reconfigurar o seu papel social. Elas se movem entre os aspectos geradores de seus conflitos 
interiores: um lado quer mudança e o outro, se sente preso às armadilhas sociais (cf. Abiahy 
2008:3-4). 

 Abiahy também evoca os elementos naturais, que ao meu ver refletem os estados de espírito e 
chamam as protagonistas a fazerem suas idas. Os elementos naturais as levarão em direção à 
epifania, e consequentemente estão ligadas a esta experiência, que é a conscientização destas 
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mulheres, algo que nota-se no exemplo dado por Abiahy nos instantes que levam Elvira à sua 
fuga: 

 “Em meio a uma chuva torrencial, enquanto se preparava para seguir a repetida rotina (ler 

um livro à janela, como todas as tardes), Elvira sente-se sufocada e rasga as próprias 

roupas…” (Abiahy 2008: 2).  

Perceberemos na aprofundação destes três contos que o mesmo sufoco e a presença marcada da 
natureza irão desempenhar um papel importante.  

A análise de Waldman (31992) aponta na mesma direção afirmando que as protagonistas entram 
em uma crise de cólera. Algo que as leva a atos de rebeldia. A sua análise da personagem de 
Maria Quitéria é aplicável às três protagonistas: “Está delineada uma situação em que a mulher 
se rebela contra o papel que deve exercer” (Waldman 31993:110). E mais, nas idas são 
revelados os problemas, o porquê destas cóleras: ”Estão em cena duas identidades de mulher: a 
que espera que a vida lhe ofereça o novo, o diferente o amor, e a dona-de-casa atada a uma 
rotina que não pode ser posta de lado” (Waldman 31993: 111). E finalizando Waldman afirma 
que: “A fuga dessa situação só é possível através do devaneio” (Waldman 31993: 112). 
Aplicando então o princípio de que uma ida é necessária, vemos portanto, o que o devaneio faz 
com Maria Quitéria, a fuga real faz com Elvira, e o passeio epífano com Ana. No entanto, Ana 
ao contrário das outras, tem evitado esta fuga, que para ela em si, já é uma crise. 

Para Rosenbaum (2002) as idas que as três protagonistas fazem dos seus restritos cotidianos são 
iniciadas através do que ela chama de “fendas abertas por devaneios, fantasias, acasos e 
epifanias, que tensionam a rigidez da ordem doméstica” (Rosenbaum 2002:65). É possível 
entender que o que acontece nas idas são “os conflitos entre os diversos “eus” internos e as 
instâncias socioculturais dominantes” (Rosenbaum 2002:66). Nas idas são denunciadas as 
representações de poder, inconscientemente internalizadas e institucionalizadas, através das 
frágeis tentativas de libertação de pessoas com dramas de consciência (cf. Rosenbaum 2002:66). 

Depois de ter delineado os pontos em comum que unem as protagonistas, vale ressaltar que elas 
sentem sufoco e angústia pelo conflito existente entre o papel que fazem e as mudanças sociais. 
Estes conflitos geram suas crises. Por causa dessas crises elas são chamadas ou buscadas a 
fazerem suas idas, nas quais elas se rebelam. Nestas idas, são possibilitados os questionamentos 
de suas vidas, e, é a partir destes questionamentos que elas conseguem atingir uma 
conscientização, algo necessário para que haja possibilidade de transformação. Partiremos agora 
para as idas de cada uma, aprofundando-nos um pouco em cada caso, a fim de termos uma visão 
mais nuançada de o quê, como, e por que foram em suas idas. Nestas, os diferentes graus de 
enjaulamento e as diferentes causas de suas infelicidades serão postos ainda mais a mostra por 
estas fendas através das quais elas temporariamente conseguem sair dos seus cotidianos. 

 

3.2.1 As duas idas de Maria Quitéria 

3.2.1.1 A ida devaneadora 

Maria Quitéria é levada à sua primeira ida por estar sozinha, algo que é fora do comum para ela. 
Os filhos estão na quinta das suas tias e o marido trabalhando. Ela aproveita a chance 
proporcionada por este momento incomum, para fazer algo, que não costuma ter tempo: deixar 
as fantasias correrem soltas. Por sair fora da rotina de seu cotidiano, algo que para ela é um ato 
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de rebeldia, cria-se e assim uma situação que permite que começem chegar à tona algumas 
verdades sobre ela, e ela consiga avaliar e questionar a situação em que ela vive.  

Ela começa então a entender que vive perdendo a sua verdadeira identidade em suas rotinas 
diárias, mas agora que o momento lhe dá a chance, olhando para o espelho, começa a se avaliar 
por dentro e por fora: “Estava a se pentear vagarosamente diante da penteadeira de três 
espelhos, os braços brancos e fortes arrepiavam-se à frescurazita da tarde” (Lispector 1960: 7). 
O arrepio que ela sente pela frescurazita da tarde reflete o que sente e pensa. É como se começa 
a acontecer um chamado, feito através da natureza para uma avaliação de sua situação de vida. 

Também é revelado que ela sente saudade de sua beleza, liberdade e de sua juventude: ”Teve a 
visão de seu sorriso claro de rapariga ainda nova, e sorriu mais, fechando os olhos, a abanar-se 
mais profundamente. Ai, ai, vinha da rua como uma borboleta” (Lispector 1960:8). Mas, 
voltando à realidade ela sente chatura, um mal-estar e sufoco de sua presente situação, isso tudo 
se reflete nos aspectos naturais que entram em cena: “Ai que quarto suculento!” (Lispector 
1960:8). Fica por algum tempo esperando novos pensamentos, e adormece. Quando acorda, se 
depara com mais revelações. 

Adicionando o fator de agora sentir-se farta em servir os outros, começa consequentemente a se 
rebelar contra o papel que obteve em sua vida de esposa e dona-de-casa:  

”Só acordou com o marido a voltar do trabalho e a entrar pelo quarto adentro. Não quis 

jantar nem sair de seus cuidados, dormiu de novo:o homem lá que se regalasse com as sobras 

do almoço” (Lispector 1960:8-9).  

Seguido de: “nem olhou-lhe o fato, se estava ou não por escovar, pouco se lhe importava se hoje 
era dia de ele tratar os negócios na cidade” (Lispector 1960:9) e quando ele quer fazer carinho 
nela, sua resposta zangada é: ”Ai que não me maces! Não me venhas a rondar como um galo 
velho” (Lispector 1960:9). Portanto ela faz em sua ida o contrário do que o padrão patriarcal 
manda. 

A pior coisa para Maria Quitéria, é que ela não consegue interpretar suas reações e seus 
sintomas de desconforto. Não sabe formular para si mesma por que ela se sente ofendida e 
colérica. Quem faz uma tentativa de explicar o que se sucede é o marido: “Ó rapariga, estás 
doente. Ela aceitou surpreendida, lisonjeada” (Lispector 1960:9). Mas, mesmo tendo um homem 
se interessando pelos seus sentimentos, Maria é uma mulher que não está satisfeita com o que 
seu casamento está lhe dando, por isso começa a sonhar com outros homens: “Ela, ainda à 
cama, tranqüila, improvisada. Ela amava…Estava previamente a amar o homem que um dia ela 
ia amar” (Lispector 1960:10). No fim deste pensamento ela sente raiva, algo que é explicável 
pelo fato de ela estar presa no casamento sem grandes chances de fazer algo a respeito. Por 
causa de seus sentimentos de uma eventual infidelidade serem inaceitáveis, ela reage, em 
autodefesa, com uma mentira para si mesma: “Ó mulher, vê lá se me vais mesmo adoecer!” 
(Lispector 1960:10). Depois dessa mentira ela adormece. Portanto, Maria Quitéria nesta sua 
primeira ida ainda não entende qual é a razão do seu mal-estar. Acostumada com o marido lhe 
dando as respostas certas para todas ocasiões, algo demonstrado em sua aceitação da explicação 
que ele tinha dado ao que estava sucedendo com ela, Maria Quitéria é provada como sendo 
vítima de uma grande internalização dos valores patriarcais. Mas isto sua segunda ida, através 
da embriaguez tentará mudar. Nesta acontecerão revelações mais profundas e até mesmo o 
início de uma conscientização. 
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3.2.1.2 A ida embriagante 

Maria Quitéria faz sua segunda ida através da embriaguez quando acompanha o marido num 
jantar com um negociante fino e próspero, sábado a noite. Aproveita para fugir do cotidiano 
através da embriaguez. Esse estado, em que o corpo reage à bebida alcoólica, neste caso o 
vinho, que por ser feito da uva, faz com que esteja presente um fator da natureza. Portanto como 
é conhecido que ”in vino veritas” é possível concluir que a natureza, toma a oportunidade que 
esta situação oferece, para ensinar-lhe umas verdades. Consequentemente, o que presenciamos 
aqui é a natureza em ação, puxando-a para uma ida. Durante esse jantar, influenciada pelo 
vinho, acontecem mais revelações para e sobre Maria Quitéria. 

Começando com o fato de que ela entende que, por ser mulher, desfruta da proteção em ser 
casada, algo que lhe dava certos créditos na vida que uma mulher fora do matrimônio não teria: 
”embriagada mas com o marido a garanti-la” (Lispector 1960:10). Mas ao mesmo tempo isto se 
contradiz com o desprezo que sente por este seu marido que lhe proporcionava esta e outras 
vantagens, benefícios e privilégios:  

“E se seu marido não estava borracho é que não queria faltar ao respeito ao negociante, e, 

cheio d’empenho e d´humildade, deixava-lhe, ao outro, o cantar de galo. O que assentava 

bem para a ocasião fina, mas lhe punha, a ela, uma dessas vontades de rir! um desses 

desprezos! Olhava o marido metido no fato novo e achava-lhe uma tal piada!” 

 (Lispector 1960:11).  

Notamos também nesta citação, novamente o fator irônico que denuncia seus sentimentos de 
desdém e insatisfação não só com o marido, mas também com a situação de casada. 

Maria Quitéria descobre em si uma mulher que se sente bem ao estar embriagada: fica inchada, 
vaidosa, desdenhosa: 

 “Os lábios engrossados e os dentes brancos, e o vinho a inchá-la. E aquela vaidade de estar 

embriagada a facilitar-lhe um tal desdém por tudo, a torná-la madura e redonda como uma 

grande vaca” (Lispector 1960:11). 

Também experimenta como é ser uma mulher sem-vergonha e questionadora:  

”tudo que pela própria natureza é separado um do outro – cheiro d’azeite dum lado, homem 

doutro, terrina dum lado, criado de mesa doutro – unia-se esquisitamente pela própria 

natureza, e tudo não passava de uma sem-vergonhice só, duma só marotagem.”  

(Lispector 1960:11).  

Há muita informação importante atrás destas palavras contraditórias: o que Maria Quitéria acha 
natural são os valores internalizados da sociedade patriarcal que colocam limites entre as 
relações sociais, estas são representadas pelas coisas que ela tem ao seu redor no restaurante. 
Como estes limites são ultrapassados em sua embriaguez, através de sua marotagem e 
semvergonhice, isto se reflete nesta estranha união, feita pela natureza. O que acontece agora, é 
a natureza se comunicando cada vez mais com ela, chamando-a para uma reflexão sobre sua 
situação de vida, e se realmente são naturais os papéis que ela está fazendo. 

Maria Quitéria descobre seu talento para conversar: “Naturalmente que ela palestrava. Pois que 
lhe não faltavam os assuntos nem as capacidades” (Lispector 1960:11). No entanto, este novo 
talento encontrado, acaba revelando algo importante, que explica o seu mal estar: 
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 “Mas as palavras que uma pessoa pronunciava quando estava embriagada era como se 

estivesse prenhe – palavras apenas na boca, que pouco tinham a ver com o centro secreto que 

era como uma gravidez. Ai que esquisita estava. No sábado à noite a alma diária perdida, e 

que bom perdê-la” (Lispector 1960:11-12).  

Temos aqui mais uma vez um fator natural: a gravidez de uma mulher. Isto serve como uma 
alegoria que indica que suas reações de embriagada são apenas sintomas superficiais de algo 
mais grave: a sua situação cotidiana. Maria Quitéria está grávida de um pensamento, o de perder 
a alma diária, ou seja escapar do lar. A natureza, através da embriaguez lhe ajuda questionar sua 
vida. 

Maria Quitéria descobre em si, uma outra mulher, um alter-ego dela mesma flertando, ouvindo a 
si mesma, rindo e palestrando ao negociante: “Ouvia intrigada e deslumbrada o que ela mesma 
estava a responder: o que dissesse nesse estado valeria para o futuro em augúrio – já agora ela 
não era lagosta, era um duro signo: escorpião” (Lispector 1960:12). Nesta noite está 
acontecendo uma transformação de uma dona-de-casa desgastada, em uma mulher sedutora, 
interessante. Algo que se reflete em uma descrição dela mesma como um bicho da natureza se 
transformando de lagosta a escorpião. 

Maria Quitéria tem a grande revelação de que nasceu para outro destino. Olhando para um 
quadro no restaurante, sente uma sensibilidade artística, que a leva a uma conclusão de si 
mesma: “Ninguém lhe tiraria cá das idéias que nascera mesmo para outras coisas. Ela sempre 
fora pelas obras d’arte” (Lispector 1960:13). No entanto, se sente incomodada pela sensibilidade 
que está sentindo. O incômodo pode consistir em que ela entende que uma dona-de-casa como 
ela, presa aos cuidados com o lar, o marido e os filhos, não tem meios para conseguir tomar um 
rumo ao encontro deste outro destino. Isto a leva a outra conclusão importante: “Ai que infeliz 
que sou, minha mãe” (Lispector 1960:13). 

Infelizmente, como ela não pode tirar muito proveito das suas conscientizações, pois não tem 
meios ou poderes, nem sequer as capacidades mentais, parece portanto, que é por pura 
frustração que Maria Quitéria faz a única coisa que lhe parece possível: dirige o seu ódio a um 
outro alvo: começa a atacar e a acusar, em seus pensamentos, uma loira bonita e jovem que está 
jantando no mesmo restaurante:  

“E o criado de mesa, o grande parvo, a servi-la cheio das atenções, o finório: e o homem 

amarelo que a acompanhava a fazer vistas grossas. E a santarrona toda vaidosa de seu 

chapéu, toda modesta de sua cinturita fina, vai ver que não era capaz de parir-lhe, ao seu 

homem, um filho” (Lispector 1960:14).  

Este ataque, cheio de ironia, reflete sua cobiça e sua saudade da juventude e da beleza. Ela se 
sente humilhada com a visão desta moça, pois ela é o que Maria Quitéria tinha sido mas não é 
mais, uma mulher ainda livre do casamento. Mas, por causa da sua internalização do ideal que 
diz que o casamento é o único lugar que a pode fazer uma mulher de honra, ela não consegue 
entender com clareza ou lucidez o seu incômodo com esse. Mesmo assim começa a entender, 
pois a mãe natureza lhe oferece pistas e faz de tudo para que ela comece a entender a si mesma. 

3.2.2 A ida relutante de Ana  

Como já mencionamos anteriormente, Ana tem por detrás de sua vida aparentemente calma, 
ideal e tranqüila, na qual ela faz tudo que a ideologia patriarcal espera de seu gênero, agindo 
como é esperado da esposa, mãe e dona-de-casa perfeita, a verdade, de que não está tão de bem 



 

 29 

com a vida como tenta se enganar. O medo que ela tem da verdade, seu cansaço e sua 
insatisfação são fatores que mostram que Ana é uma mulher angustiada e isto se reflete no calor: 
”O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando” (Lispector 1960:19). 

O calor que ela sente não é apenas uma informação sobre o boletim meteorológico do meio 
ambiente. O que começa entrar em cena, são suas vontades verdadeiras, que representadas pelas 
forças da natureza, inicialmente e em tom discreto, funcionam como alguém querendo levá-la a 
um descanso, uma pausa dos afazeres cotidianos. Essa pausa, é o que mais adiante possibilitará 
uma reflexão: ”Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se 
quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte” (Lispector 1960:19). 

O que Ana sente, mas não entende, é um mal-estar difuso. No entanto, a natureza, que é um 
alguém, uma espécie de amiga entende: Ana está dentro de um conflito entre o que é esperado 
dela pela ideologia patriarcal e a sua necessidade de encarar uma outra vida que existe fora. Por 
isso a natureza faz agora um chamado para fora do ambiente que a sufoca: o apartamento. E é 
por essa mesma razão que ela faz sua ida. 

Esta Ana, que tem fugido para o casamento, os cuidados com o lar e os filhos, não está 
consciente destes mecanismos, destas engrenagens patriarcais, que atrás de tudo cooperam para 
“cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado” 
(Lispector 1960:20). Mas o que acontece agora, é que a natureza está guiando-a  para um 
questionamento. Através de vários acontecimentos, Ana é puxada e levada em sua ida ao Jardim 
Botânico, onde o cume de sua revelação está para acontecer. 

Ana está andando de bonde quando vê ”Um homem cego mascando chicles” (Lispector 
1960:22). Este acontecimento banal leva Ana a sua ida, pois não faz parte do seu padrão 
normativo de vida: “como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse teria a 
impressão de uma mulher com ódio” (Lispector 1960:22). No entanto, o cego capta sua atenção 
e prepara Ana para fazer uma ida, na qual uma conversa de desenvolvimento com a mãe 
natureza está a sua espera. O choque de Ana se reflete na arrancada do bonde, e como 
conseqüência o saco de tricô que está em seu colo, cai no chão quebrando os ovos que estavam 
na sacola. Estes ovos possuem um valor simbólico que a natureza usa para refletir que agora sua 
vida, da maneira que conhece, cai e quebra-se. Algo que provoca Ana a ter “Uma expressão de 
rosto, há muito não usada, ressurgia-lhe com dificuldade, ainda incerta, incompreensível” 
(Lispector 1960:22). Portanto Ana está, aparentemente, sendo levada ao encontro com seu 
passado. Agora tem novamente que enfrentar os seus demônios. 

Os ovos quebrados simbolizam a quebra da normalidade, da segurança que Ana tinha trabalhado 
tanto para não romper, e agora “o mal estava feito” (Lispector 1960:23). O mal é a 
conscientização feita por Ana de que o mundo não é um lugar perfeito pois o perfeito foi 
rompido. Não adianta lutar tentando mantê-lo assim pois este mundo imperfeito invadiu a sua 
vida e através desta invasão ela começa a sentir que existem outras tarefas para cumprir na vida 
chamando-a. Tudo isto se reflete na natureza, sufocando-a: ”Teria esquecido de que havia 
cegos? A piedade a sufocava, Ana respirava pesadamente” (Lispector 1960:23). Ana é, desta 
maneira, obrigada a encarar o mundo imperfeito que existe fora do lar. Este mundo contém 
cegos, e pessoas com necessidades diversas que obrigam-na a sentir piedade. 

“Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam” (Lispector 1960:23). Toda essa falsa vida 
organizada que ela levou anos para construir desaba agora, com o cego quebrando as leis 
governadoras de seu cotidiano. A conversa tem começado, e com esta, um mal-estar 
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aumentando cada vez mais, e se refletindo na natureza: “O calor se tornara mais abafado” 
(Lispector 1960:24). Ana parece até se perguntar como foi que tudo isto chegou a acontecer: 
”Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse” (Lispector 
1960:24). 

Quando Ana, desorientada e com pernas débeis salta do bonde, percebe-se levada pela natureza, 
ao Jardim Botânico. E é possível notar que, chegando lá, ela começa a sentir um alívio, que se 
reflete em um vento mais morno: “enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar e um 
vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto” (Lispector 1960:24-25). Esse lugar lhe 
conscientizará e revelará ainda muito mais. 

O Jardim Botânico tem um grande impacto em conscientizar Ana e fazer com que tenha uma 
reversão de seus valores internalizados, e isto começa com ela fazendo algo contrário ao que 
está acostumada: 

 “Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. 

A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de 

si” (Lispector 1960:25). 

O que Ana faz é, sem estar consciente disto, uma revolta ao seu estilo de vida, em que trabalha o 
dia inteiro, sem interrupções que possibilitem um questionamento de sua situação. Acalmada 
pela vastidão, ela está tomando o tempo necessário para isto. Neste momento a natureza toma a 
chance levando Ana a um encontro consigo mesma. Através de ruídos, cheiros, zunidos, a 
natureza se comunica com ela. No entanto, Ana começa novamente a sentir um mal-estar: “e de 
repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no Jardim um trabalho 
secreto do qual ela começava a se aperceber” (Lispector 1960:25) e esse trabalho secreto é a 
natureza lhe ensinando algo: 

a) Primeiro: “A crueza do mundo era tranqüila. O assassinato era profundo. E a morte não era o 
que pensávamos” (Lispector 1960:26). Ou seja, a podreza, os sucos, a aranha, enfim tudo que 
ela com todos seus sentidos, capta no Jardim e que é o contrário à vida limpa e estruturada de 
seu apartamento não a faz sentir o que ela imaginou, por isso acontece uma reversão de sua 
visão do mundo. O que está acontecendo a Ana é uma reversão dos valores internalizados, ela 
começa a entender que tem se enganado. E agora a natureza mostra a verdade: que nada é 
passível de aperfeiçoamento. A reação de Ana a esta revelação é dupla, ambivalente: ”Como a 
repulsa que precedesse uma entrega – era fascinante, a mulher tinha nojo, e era fascinante” 
(Lispector 1960:26). 

b) Segundo: A riqueza desperdiçadora da natureza, pela qual Ana se vê envolvida no Jardim 
conscientiza dos contrastes que existem no mundo, começa a entender que fora do seu padrão e 
modo de vida existe muito mais a ser descoberto:  

“As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou 

que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela 

estivesse grávida e abandonada. A moral do Jardim era outra” (Lispector 1960:26).  

Esta moral é o contrário de passar seus dias fugindo de tudo que há no mundo afora junto com 
sua felicidade insuportável no seu mundo interior. 

E finalizando a última que acontece enquanto está no Jardim: “O Jardim era tão bonito que ela 
teve medo do Inferno” (Lispector 1960:27) nos mostra a natureza novamente se comunicando 
através do contraditório. A natureza leva seus sentimentos opostos à tona: “Era fascinante, e ela 
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sentia nojo” (Lispector 1960:27). Traduzindo o que Ana está sentindo é que a bela vida que lhe 
está sendo oferecida, da qual ela tem medo é ao mesmo tempo fascinante. Ter nojo se liga à 
imperfeição presente neste mundo fora do lar. Como ela tem usado seus dias aperfeiçoando 
apenas um pequeno pedaço deste, pode-se concluir que o medo do inferno sentido por ela, é 
causado pela beleza do Jardim ligado ao medo de sair para fora do lar ao encontro da 
imperfeição e consequentemente a falta de controle sobre sua vida e sobre si mesma e os 
sentimentos que tinha deixado para trás na juventude ao criar para si uma vida de adulto. 

3.2.3 A ida fugitiva de Elvira 

Como foi demonstrado no capítulo anterior, Elvira não passa bem em seu casamento e se sente 
angustiada. Ela é uma típica mulher estigmatizada pelo ideal vigente de sua época que mantém 
as mulheres em casa. Mas ao mesmo tempo, ela é única, pois enfrenta um dia-a-dia com um 
marido sufocante em um casamento infeliz.  

Mas, finalmente, chega o dia diferente, no qual a acumulação de seu mal-estar e sua angústia 
sentida em doze anos de casamento, que ela sente como se fossem doze séculos, finalmente 
explodem e se refletem no calor e no sufoco:  

 “Mas hoje era diferente de todas as tardes dos dias de todos os anos. Fazia calor e ela 

sufocava. Abriu todas as janelas e as portas. Mas não: o ar ali estava, imóvel, sério, pesado. 

Nenhuma viração e o céu baixo, as nuvens escuras, densas”  (Lispector [1979] 1992: 25). 

Este sufoco e calor são mais uma demonstração feita pela mãe natureza do que Elvira sente 
neste dia. As palavras imóvel, sério e pesado expressam que ela sente um sentimento de “agora 
basta de viver em um casamento em que tudo é sério, pesado” e no qual ela se sente imóvel. 
Tendo conseguido pôr a tona este sentimento em Elvira, é criado um ponto de partida, no qual a 
natureza faz um chamado a ela, um chamado para fugir. 

A natureza que está em ação, como se fosse um personagem próprio, reflete agora os estados 
mentais de Elvira como um espelho: primeiro se sente apertada pelo ar em torno dela, está 
imóvel e ofegante e a chuva aumenta. Isso reflete o sentimento de estar em uma armadilha da 
qual ela tem de sair. Então, como se fosse uma espécie de amiga tentando acalmá-la diante da 
grande decisão que está prestes a tomar: ”Um vento fresco circulava pela casa, alisava seu rosto 
quente. Ficou mais calma, então. Vestiu-se, juntou todo o dinheiro que havia em casa e foi 
embora” (Lispector [1979] 1992: 26). 

Temos aqui então, a natureza, um ser inteligente, que toma as formas de vento e de chuva e 
conseguindo assim levar Elvira a uma fuga de sua casa, na qual ela tem a chance de questionar e 
repensar sua vida. Sua ida é física pois Elvira foge de casa para a rua, aliviando seu sufoco, e em 
seus pensamentos, ela revê sua vida e tenta mudá-la, algo que seria impossível dentro do lar que 
representa a presença opressora e abafante do seu marido e de tudo que lhe encolhia. Elvira 
precisa sair para o outro lado de sua janela para ser possível ver o mundo de outro ângulo. 

O que Elvira faz agora, através de sua fuga, é uma revolta contra tudo que é valorizado nesta 
época: casamento, maternidade, lar. Ela tem, em seus momentos de liberdade, uma revelação, 
um novo entendimento, uma epifania:  

”Agora que decidira ir embora tudo renascia. Se não estivesse tão confusa, gostaria 

infinitamente do que pensara ao cabo de duas horas: “Bem, as coisas ainda existem”. Sim, 



 

 32 

simplesmente extraordinária a descoberta. Há doze anos era casada e três horas de liberdade 

restituíam-na quase inteira de si mesma” (Lispector [1979] 1992: 24).  

Mas, estas palavras, refletem ao mesmo tempo, a ambigüidade que ela experiencia em sua fuga, 
isto é possível notar na frase que segue: ”Não havia, porém, somente alegria e alívio dentro 
dela. Também um pouco de medo e doze anos” (Lispector [1979] 1992: 24). 

O questionamento que ela faz durante sua fuga, se dilacera entre a alegria e o alívio, sobre ter 
ido ao encontro de suas necessidades naturais de se libertar, e o medo e os doze anos de 
casamento, ou seja os valores internalizados de cumprir as regras. Este questionamento se 
reflete nos aspectos naturais nos quais ela se questiona e se pesa, como em uma balança, afim de 
medir os prós e contras de uma vida em liberdade, e o preço a pagar por ela: No mar: “as águas 
escuras, sombrias, tanto poderiam estar a centímetros da areia quanto esconder o infinito” 
(Lispector [1979] 1992: 24). Isto nos informa que Elvira não sabe se o que ela esta fazendo é 
fácil ou infinitamente difícil. E na força da gravidade, quando pensa no seu homem imaginário, 
no qual a força da gravidade não pegava: ”Então ele caía para fora da terra, e ficava caindo 
sempre, porque ela não sabia lhe dar um destino” (Lispector 1940:24). Elvira tem medo de não 
conseguir dar a si um destino por força própria, sem um marido. 

Mas, o sufoco que ela consegue deixar para trás quando abandona “o lar Elvira” vence, pois 
após seu questionamento, Elvira mostra-se aliviada, se sente bem e parece tomar uma decisão, e 
seu estado de espírito combina com o que a natureza faz: ”Agora a chuva parou. Só está frio e 
muito bom. Não voltarei para casa” (Lispector [1979] 1992: 25). 

Elvira também sente a alegria e uma força na decisão em tomar coragem e procurar seu próprio 
destino, mesmo que este lhe provoque medo. Novamente isto se reflete em seus pensamentos 
sobre fatores naturais como a força da gravidade: “Ela ri. Agora pode rir…Eu comia caindo, 
dormia caindo, vivia caindo. Vou procurar um lugar onde pôr os pés…” (Lispector [1979] 1992: 
25). Como notamos, acontece agora uma reversão dos valores patriarcais, através do significado 
novo que ela dá à força da gravidade: ao invés de ter medo de não conseguir dar a si mesma, 
sem o casamento, um destino, ela agora acha o contrário: que com o casamento ela vivia caindo, 
sem destino. Agora ela irá procurar um próprio para si. Mas, o mais importante, que Elvira 
descobre é que em liberdade se ela se sente restituída de si mesma: “Meu filho, eu era uma 
mulher casada e sou agora uma mulher” (Lispector [1979] 1992: 25). O que possibilita esta 
inversão de valores, é bem descrita pelas palavras de Abiahy: 

 ”Percebemos que só a epifania possibilita às protagonistas saírem da automatização do 

olhar sobre o cotidiano para empreenderem um íntimo questionamento acerca de sua 

situação, a partir do qual vão tentando desestabilizar os papéis sociais que limitam suas 

experiências. A epifania abre caminho ao processo de estranhamento acerca dos valores 

internalizados” (Abiahy 2008:7). 

No entanto, Elvira não tem um plano feito de como concretizar e levar a cabo sua vontade de 
viver a vida que deseja, nada no conto indica isto, muito pelo contrário, ela até agora tem se 
perguntado “Mas o que é que vai acontecer agora?” (Lispector [1979] 1992: 23). Assim como 
todas as outras coisas que se passam em sua mente, desde o seu sentimento de mulher encolhida 
e sufocada, passando pelos seus pensamentos sobre o mar e a força da gravidade nos quais ela 
encara seus medos e mede mentalmente suas forças e possibilidades de dar conta sozinha de sua 
vida. O mesmo acontece a respeito do destino para onde ela parte, do que ela quer, dos seus 
sonhos. A maioria de suas ações acontecem apenas mentalmente. Tudo isso nos traz uma 
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demonstração a mais de uma mulher, cuja mente tem internalizado e exercido a tal ponto os 
valores patriarcais, que ela não consegue sair da rotina, na qual o marido costuma dar uma 
resposta para este tipo de pergunta. Portanto, a necessidade criada pela sociedade, de ser guiada 
pelo marido está presente até mesmo quando foge dele. Abiahy explica o que tem acontecido 
com Elvira: ”Se ela se submete à situação de insatisfação cotidiana não é por questões materiais, 
mas porque culturalmente se enraizaram valores acerca de sua imagem como mulher e do papel 
que ela tem a desempenhar” (Abiahy 2006a:15). 

Elvira está desfrutando demais seu momento de liberdade para perceber isto, e a única coisa real 
que lhe acontece é o sentimento de fome: “Agora está com fome. Há doze anos não sente fome” 
(Lispector [1979] 1992: 26). Este sentimento é novamente a natureza demonstrando como ela 
agora, em liberdade, está vivendo como se deve viver: livre das amarras do patriarcado. 

Voltemos agora, para o espaço mental, no qual ela realiza a maioria de suas ações: tudo o que 
ela sonha e quer fazer agora, reflete tudo que é o contrário de sua vida, e desta maneira pertence 
à vida pública e não à privada, da qual está fugindo, pois o que Elvira tem também agora é um 
tremendo apetite de vida: 

 “Entrará num restaurante. O pão é fresco, a sopa é quente. Pedirá café, um café cheiroso e 

forte. Ah, como tudo é lindo e tem encanto. O quarto do hotel tem um ar estrangeiro, o 

travesseiro é macio, perfumado a roupa limpa” (Lispector [1979] 1992: 26). 

Tudo para qual Elvira tem partido, ou seja, está fazendo em sua ida, demonstra-se no que parece 
ser o cume deste objetivo, ou seja o alvo de sua ida:  

 “E quando o escuro dominar o aposento, uma lua enorme surgirá, depois dessa chuva, uma 

lua fresca e serena. E ela dormirá coberta de luar…” (Lispector [1979] 1992: 26). 

Se relacionarmos os pontos em comum que são demonstrados, de que as aparições dos 
elementos naturais estão sempre presentes sublinhando seus estados mentais, seus pensamentos, 
sonhos e sofrimentos, também observando que, no auge de seus sonhos está presente a lua, é 
possível concluir que Elvira parte ao encontro de quem a está chamando: a lua. A lua chama-a 
enviando seus representantes, ou seja as forças da natureza, para levar Elvira a ter uma 
conversa, um questionamento consigo mesma, e a partir deste, uma revelação do que seria um 
alívio, do que seria uma vida natural que traria felicidade a ela. 

Tudo que Elvira imagina ter, sentir e fazer por força própria, no dia seguinte, ao tomar seu navio 
para a liberdade, tem conexão com a natureza: 

 “O mar está quieto, quase sem ondas. O céu de um azul violento, gritante. O navio se afasta 

rapidamente…E em breve o silêncio. As águas cantam no casco, com suavidade, cadência… 

Em torno, as gaivotas esvoaçam, brancas espumas fugidas do mar. Sim, tudo isso!” 

(Lispector [1979] 1992: 26). 

Estes aspectos naturais representam para Elvira o alívio do sufoco que tem sentido, pois agora 
está livre, com a vida sorrindo e se mostrando a seu favor. É por isso, e ao encontro disso que 
ela tem ido. 
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3.2.4  Síntese das idas 

Resumindo as idas, continuo seguindo a trilha dos conceitos-chaves apresentados no capítulo 
anterior. Em conclusão, poderíamos titular esta parte que trata das idas, como a quebra contra os 
padrões normativos de gênero, feita através do rompimento com a performatividade ou o doing 
gender exercido por estes personagens femininos. Como é possível notar, as três diferentes idas 
das protagonistas são os momentos em que elas têm uma reação de revolta e fazem uma 
tentativa de quebra contra suas diferentes esteiras eternas de seus cotidianos, nas quais elas 
vivem fazendo o doing gender, seguindo o caminho da performatividade. Nestes instantes elas 
rompem com tudo isso, fazendo o contrário: Maria Quitéria devaneando e se embriagando ao 
invés de viver servindo a família através dos afazeres domésticos, e através disto revelando o 
que lhe falta e o que ela quer: juventude, sensualidade e ser cobiçada pelos homens novamente. 
Ana sendo praticamente seqüestrada dos afazeres domésticos e dos filhos pelo Jardim Botânico 
e o cego, e através disto sendo revelado que, assim como Maria Quitéria, lhe falta a juventude, 
mas ao invés de sentir falta da sensualidade e beleza, o que Ana está necessitando é exercer sua 
força, pois pertence a parte forte do mundo e tem consciência disso. Elvira faz de sua fuga uma 
ida, na qual lhe é revelado que o que lhe falta da juventude é o que ela tem posto para trás ao 
entrar no casamento: a liberdade de fazer e pensar o que quer. 

Portanto, estas idas são para elas como olhar em um espelho que revela o que verdadeiramente 
são e necessitam. Através destas idas elas fazem uma pequena revolução e uma conscientização. 
Este é o momento de excepção de suas vidas, no qual elas mudam o seu modo de agir, de pensar 
e de sentir. Nestes momentos elas não estão fazendo atos de performatividade que cabem ao seu 
gênero, mas sim, pondo-os de lado. 

 3.3 As voltas 

Como foi descrito no capítulo anterior, as três protagonistas fazem suas idas, chamadas e 
buscadas por uma força que mostra-se na natureza. Nestas idas, nas quais saem do quotidiano, 
elas fazem suas revoltas e têm a oportunidade de questionarem e repensarem suas vidas, e 
entender quem elas são. Porém, estas idas não duram mais do que apenas esses instantes 
libertadores. Acontece agora que, todas três, Maria Quitéria, Ana e Elvira são chamadas e 
levadas de volta por forças internalizadas e pela impossibilidade de tomar conta de si mesmas 
fora dos casamentos. As três rendem-se, fazem uma espécie de mãos-ao-alto e voltam às suas 
situações quotidianas. A primeira, desembriaga-se, a segunda é buscada de volta às suas 
obrigações domésticas pela consciência pesada, e a terceira volta porque se conscientiza da 
impossibilidade de tomar conta de si mesma sozinha. Portanto, elas voltam ao cotidiano, ao 
sufoco, mas, com a diferença agora de possuírem uma nova visão. 

Partiremos agora, da mesma maneira como fizemos nos capítulos anteriores, que tratam das 
situações e das idas para as três perspectivas de cada uma das personagens. Vejamos, o que 
estas revelam sobre suas voltas. Uma parte da resposta à pergunta por que elas voltam7 é dada 
por Abiahy (2008) dizendo: 

                                                   
7 Abiahy (2006a: 4) apresenta, uma das razões para a volta ao lar, aplicável às três protagonistas: 

“Mesmo essa libertação momentânea, vivida aqui por Elvira, parece ameaçada pela continuidade 

de uma trajetória difícil de ser deixada para trás.” Pois, o costume de ser, de viver e exercer uma 
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 “As protagonistas claricianas estão em deslocamento, movendo-se por entre os aspectos 

conflitantes de seu íntimo – o que quer mudança, e o que se sente preso às armadilhas 

sociais” (Abiahy 2008:4). 

Passam por um conflito interno onde o lado que quer mudança as puxa para uma ida, mas o lado 
que está preso às armadilhas sociais as puxa para uma volta. É essa parte que parece vencer 
agora. No entanto, ao falar das personagens de Elvira e Ana, Abiahy vê o início de um processo:  

“Ainda que retornem para os lares, espaço que foi configurado pela sociedade patriarcal 

para elas, os dois contos simbolizam a tentativa das duas de transformar os lugares pré-

estabelecidos” (Abiahy 2008:4).  

Portanto, mesmo que elas voltam, acontece um desenvolvimento, mesmo que pequeno, pois a 
tentativa de mudarem suas vidas reflete uma conscientização, e isso é um passo para frente. 

 Waldman (31993) fornece as seguintes explicações para a volta de Maria Quitéria:  

“Estão em cena duas identidades de mulher: a que espera que a vida lhe ofereça o novo, o 

diferente, o amor, e a dona-de-casa atada a uma rotina que não pode ser posta de lado. 

Mutilada pela repetição, presa permanentemente a um homem que decide as grandes questões 

que envolve a vida de ambos” (Waldman 31993:111-112) 

 e de Ana:  

“O âmbito das relações familiares e nelas o papel que Ana exerce não admite a interferência 

dessa crise. Quando, em meio ao fascínio da descoberta, lembra-se das crianças, ela sente-se 

culpada” (Waldman 31993:115). 

Esses fatores: prisão a um homem que decide as grandes questões e estar atada à rotina e à culpa 
também contribuem para a explicação da volta de Elvira. 

Rosenbaum (2002) sublinha a respeito de Ana, também o fator do sentimento de culpa, (que ao 
meu ver é causado pela internalização dos papéis de gênero) e que atinge as três protagonistas:  

“Mas o transe é interrompido quando Ana se lembra das crianças e sente-se culpada. Sua 

volta ao lar é marcada pelo estranhamento em relação ao conhecido e familiar, pois afinal “o 

mal estava feito”. Ou ainda “não havia como fugir”. Os dias que ela forjara haviam-se 

rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la” 

(Rosenbaum 2002:68).  

Como vemos, a culpa as leva de volta. Mas, da mesma maneira que entendemos que Ana não 
pode mais fugir da ostra, que é um fator natural e que aqui parece representar a verdade, o 
mesmo acontece com Maria Quitéria e Elvira: encaram a verdade durante suas idas e agora, 
mesmo que têm voltado, é impossível negar a conscientização, com as quais serão obrigadas a 

                                                                                                                                                     

espécie de vida não é algo que elas apenas podem sacudir de suas roupas como se fosse uma 

poeira, mas sim uma maneira de pensar que funciona como uma âncora que dificilmente é 

arrastada do lugar. Aplicando o que Abiahy diz sobre Elvira nas personagens Ana e Maria Quitéria 

entendemos portanto que, elas são puxadas de volta por forças patriarcais internalizadas, a tal 

ponto de elas fazerem suas voltas (cf. Abiahy 2006a:7). No entanto, Ana e Maria Quitéria não 

fazem o mesmo rendimento que Elvira faz. 
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viver o resto de suas vidas, independentemente da questão se mais adiante ocorrerão mudanças 
ou não. 

Partiremos agora para a aprofundação de cada caso, expondo ainda mais os diferentes graus de 
enjaulamento e as diferentes causas de suas infelicidades, das quais elas partem, mas, para as 
quais elas voltam. Acontecerão ainda mais revelações, quando em suas voltas elas digerem o 
que experienciaram em suas idas, nas quais elas temporariamente têm conseguido sair dos seus 
cotidianos, levantado os seus olhares e, em diferentes graus, adquirido certos entendimentos. 
Vejamos as conseqüências destes. 

3.3.1 As duas voltas de Maria Quitéria 

3.3.1.1 A volta desdevaneadora 

A primeira volta que Maria Quitéria faz é do devaneio. A força que a puxa de volta, é a culpa 
que sente por causa de sua internalização dos ideais de uma sociedade patriarcal, que dizem que 
o lugar da mulher é no lar. Portanto, ela é puxada de volta para o chamado dos afazeres 
domésticos:  

“Acordou com o dia atrasado, as batatas por descascar, os miúdos que voltariam à tarde das 

titias, ai que até me faltei ao respeito!, dia de lavar roupa e serzir as peúgas, ai que 

vagabunda que me saíste!, sensurou-se curiosa e satisfeita, ir às compras, não esquecer o 

peixe, o dia atrasado, a manhã pressurosa de sol” (Lispector 1960:10). 

Censurar-se e chamar-se de vagabunda pelos poucos momentos de folga, em que estão sendo 
liberados seus sentimentos, testemunha não só a internalização de valores patriarcais, mas 
também que os sentimentos vindos à tona, de que não está satisfeita, a incomodam, pois além de 
não entendê-los, não sabe o que fazer deles. Por isso o caminho mais fácil é de voltar ao seu 
cotidiano, no qual se reconhece e se sente segura, sabendo de cor quais são suas tarefas e com 
estas, o seu papel na sociedade. 

3.3.1.2 A volta desembriagante 

A segunda volta é da embriaguez. Após o jantar fora, Maria e seu marido voltam para casa. Ela 
não sofre apenas da tortura de seu estado de desembriagamento, mas também do que os 
sintomas de mal-estar refletem do que começa agora a entender sobre si mesma: ”Se 
conseguisse chegar mais perto de si mesma, ver-se-ia inda maior” (Lispector 1960:15), ou seja,  
se ela apenas se entendesse mais um pouco, enxergaria que ela é uma mulher cujos talentos 
descobertos durante sua ida testemunham que ela é uma mulher grande demais para caber 
apenas dentro de um lar.  

Então, sair da embriaguez significa voltar à realidade na qual ela vive. Na qual ela se sente 
como uma mulher que passa mal ao retornar para este lugar: “Estava sentada à cama, 
conformada, cética” (Lispector 1960:15). Uma razão para isto é que apesar dela se reconhecer 
em casa, acha, no entanto agora, após suas idas, esta sua vida em casa como menos significante: 
“Tudo, tudo no fundo, estava igual, só que menor e familiar” (Lispector 1960:15). 

No entanto, ela começa a se render: “Olhava ao redor, paciente, obediente” (Lispector 1960:16) 
e ao mesmo tempo se sente aborrecida, mas não entende direito a si mesma e não pode fazer 
nada:  
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”Aborrecimento, aborrecimento, ai que chatura. Que maçada. Enfim, ai de mim, seja lá o que 

Deus bem quiser. Que é que se havia de fazer. Ai, é uma tal coisa que se me dá que nem bem 

sei dizer” (Lispector 1960:16). 

Sofrendo com esses sentimentos, de não poder mudar nada por força própria, suas palavras 
refletem ambivalência e sentimentos opostos: “desiludida, resignada, empanturrada, casada, 
contente” (Lispector 1960:16). 

Mas, mesmo que ela se renda, ela sofre de seus sentimentos opostos, com os quais ela luta: um 
lado  dela se contenta com seu casamento, pelo entendimento de que este lhe oferece as 
vantagens de uma boa posição na sociedade, enquanto o outro lado dela não está feliz e isto se 
revela novamente em um interesse fora de seu matrimônio:  

“Quando estivera no restaurante o protetor do marido encostara ao seu pé um pé embaixo da 

mesa, e por cima da mesa a cara dele. Por que calhara ou de propósito? O mafarrico. Uma 

pessoa, a falar verdade, que era lá bem interessante. Alçou os ombros.” (Lispector 1960:17). 

 Mesmo com razões óbvias, ela continua com dificuldade de entender esta infelicidade. É 
possível que as causas disto sejam a internalização de um ideal que não deixa espaço para 
exercer, ou fazer realidade de tais pensamentos, Maria procura outras respostas: “Ai que cousa 
que se me dá! Pensou desesperada. Teria comido demais? ai que cousa que se me dá, minha 
santa mãe! Era a tristeza” (Lispector 1960:17). 

Existem forças que a puxam de volta, que a prendem em um casamento que tanto lhe aborrece: 
Os valores internalizados levam Maria Quitéria até a fazer uso do que tanto lhe aborrece, para 
fugir dos seus sentimentos desencadeados pelo devaneio e pela embriaguez: “Mas depois de 
amanhã aquela sua casa havia de ver! Ameaçou ela colérica” (Lispector 1960:17). Outra coisa 
que a puxa de volta, é o amor pelos filhos:  

“havia certas cousas boas porque eram quase nauseantes: o ruído como de elevador no 

sangue, enquanto o homem roncava ao lado, os filhos gorditos empilhados no outro quarto a 

dormirem, os desgraçadinhos” (Lispector 1960:17). 

E finalizando, ela é puxada pela posição que entende ter alcançado na vida através do 
casamento. 

3.3.2 A volta relutante de Ana 

Também no caso de Ana há forças em ação que puxam-na de volta, estas são: A força de todos 
os anos com os valores da sociedade internalizados em sua mente ”Mas quando se lembrou das 
crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor” (Lispector 
1960:27). Ana parte de volta para o lar, e este sentimento de culpa se mostra com tanta força 
que, até conseguir chegar ao lar: ”parecia à beira de um desastre” (Lispector 1960:27). 

Novamente dentro do lar, as coisas que têm acontecido à Ana durante sua ida deixam marcas 
dentro dela. A nova Ana experiencia agora que:  

“Ela amava o mundo, amava o que fora criado – amava com nojo. Do mesmo modo como 

sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação 

da verdade lhe provocava, avisando-a”(Lispector 1960:27-28). 
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Apesar deste amor que sente e apesar da verdade recém-conhecida, Ana volta porque sente 
ambivalência quanto a verdade sobre como é o mundo, e a verdade está sendo muito dura de 
enfrentar. 

Ana sente medo desta verdade, deste mundo “novo” revelado, Ana abraça o filho que tinha 
corrido ao encontro dela. E em seus pensamentos Ana avalia uma escolha que agora tem de 
fazer:  

”O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha…Havia lugares pobres e ricos que 

precisavam dela. Ela precisava deles…” (Lispector 1960:28).  

Esta citação, em que Ana se pergunta sobre o que faria, demonstra uma disposição, ou 
inclinação de seguir este chamado para um mundo fora do lar, que ela agora entende necessitar, 
quando exclama ao filho as palavras extremamente assustadoras: ”Não deixe mamãe te 
esquecer” (Lispector 1960:28). Contra este chamado, está presente uma força que a impede de 
seguí-lo: o filho, que escapa assustado de seu abraço e corre até a porta do quarto, de onde, mais 
seguro, olha a mãe. Este olhar: ”Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe ao 
rosto, esquentando-o” (Lispector 1960:28). 

Apesar de Ana tentar voltar para o lar e não seguir este chamado, nem sequer no lar Ana está 
sendo deixada em paz pela natureza, que ainda tenta convencê-la: 

”Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a água 

escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la”(Lispector 1960:28). 

Em outras palavras, depois de ter adquirido os novos entendimentos, Ana não está conseguindo 
mais fugir de si mesma e de seu entendimento de que há um mundo fora do lar precisando dela. 
Cabe concluir que tudo que fora demonstrado para Ana neste dia, através da natureza, tem 
simbolicamente alguém por detrás, e este alguém é a lua, como sendo o ser principal que ainda 
faz uma tentativa de chamá-la para outra vida: ”A vida do Jardim Botânico chamava-a como um 
lobisomem é chamado pelo luar” (Lispector 1960:29). 

Mesmo estando em casa, que é o lugar que Ana mantém sempre limpo, a natureza o invade: “O 
mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha” (Lispector 1960:29). Ana parece ter uma nova 
percepção das coisas e vê a formiga, ouve os besouros, até mesmo o silêncio mostra uma 
natureza insistindo ainda. Da mesma maneira que a lua chama o lobisomem, o chamado do luar 
para Ana, é o chamado do Jardim Botânico e do cego para um outro modo de vida e uma nova 
visão do mundo.  

Além de sua nova visão do mundo, Ana também tem sido revelada pelo Jardim Botânico, e 
algumas coisas têm mudado nela. Agora tem que encarar essas novidades: Ana é uma mulher a 
quem tem sido ensinado uma nova moral de vida na qual fica difícil se enquadrar no espaço 
contido do lar e seus afazeres, que antes a tinha salvo, mas que agora se mostram ser o contrário 
do que tinha imaginado: “que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até 
agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver” (Lispector 1960:27). Realmente a 
experiência do Jardim Botânico tem revertido seus valores. Está despertado nela um apetite de 
uma vida maior do que tem vivido através de sua esquematização do cotidiano: “seu coração se 
enchera com a pior vontade de viver” (Lispector 1960:28). 

Além disso, Ana tem sido conscientizada de que tem forças para viver esta vida: “Com horror 
descobria que pertencia à parte forte do mundo” (Lispector 1960:28-29). Mas, ao mesmo tempo, 
essa força parece levá-la a outros lados de si mesma: a piedade que ela sente ao lembrar-se de 
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que existem pobres no mundo, e sentir o amor por estes, tira-a da sua zona de conforto: “Sentia-
se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes” (Lispector 1960:29). 

Partindo deste sentimento, Ana descobre que ama, mas sente-se humilhada pela revelação que 
experiencia: “Oh! Mas ela amava o cego! Pensou com os olhos molhados. No entanto não era 
com este sentimento que se iria a uma igreja” (Lispector 1960:29). Ou seja, Ana descobre em si 
um tipo de amor acordado que não combina com a mulher que tinha vivido um tipo de vida em 
que apenas cuida do lar e da família e que antes faziam-na parecer uma santa, ou seja uma 
mulher que agia  como foi explicado em 3.1.2. Ana tem medo. Mas não adianta fazer nada para 
tentar escapar novamente do instante perigoso da tarde, jamais poderia fugir de sua descoberta: 
“Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a 
preparar o jantar” (Lispector 1960:29). Mas: ”O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha” 
(Lispector 1960:29). 

Desta maneira Ana é levada a tentar aceitar seus novos entendimentos de um mundo e uma 
natureza que se contradizem. Este mundo não é um lugar perfeito, tampouco possível de ser 
apaziguado: “Mas com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, 
que as vitórias-régias boiassem no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do Jardim 
Botânico” (Lispector 1960:30-31). 

Novamente Ana tenta, ao preparar o jantar e voltar aos afazeres domésticos, escapar daquilo que 
a natureza tinha despertado nela e a fazia sentir: “Horror, horror” (Lispector 1960:29-30) Por 
isso, está presente uma espécie de alívio, quando no final do dia chegam o marido, os irmãos 
com suas mulheres e os filhos dos irmãos para jantarem juntos. Este alívio se reflete em dois 
aspectos naturais: O primeiro reflete que o que tinha acontecido mais cedo neste dia aos seus 
ovos quebrados, acontece agora a ela mesma: a Ana que tinha sido quebrada, volta de certa 
forma a si mesma, ao normal: “Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom” 
(Lispector 1960:30). O segundo aspecto é representado pela brisa fresca que entra pelas janelas:  

“Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a 

mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos” 

(Lispector 1960:30). 

No entanto, esse alívio é trocado pelo questionamento que ela faz a si mesma quando os 
convidados para o jantar vão embora: “O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? 
Quantos anos levaria até envelhecer de novo?” (Lispector 1960:30). Sua volta ao lar é portanto 
cheia de ambigüidades e contradições, Ana parece sofrer com seus sentimentos opostos. De um 
lado ela está dentro de uma situação social aceita, difícil de sair, e do outro lado ela sente-se 
chamada pelo cego, pela natureza e pelo luar e tudo que estes significam. 

3.3.3 A volta da fugitiva Elvira 

A volta de Elvira é iniciada e causada por um brusco acordar de um sonho impossível de ser 
vivido, e Elvira começa a listar para si mesma falsas “razões” para voltar: falta de dinheiro para 
viajar, o frio que está sentindo pela chuva que apanhou, mas tudo isto culmina em algo que 
começa a assumir a forma de uma resposta verídica, e também mostra o poder que os valores 
internalizados da sociedade patriarcal exercem sobre ela:  

“Mas os hotéis do Rio não são próprios para uma senhora desacompanhada, salvo os de 

primeira classe. E nestes pode talvez encontrar algum conhecido do marido, o que certamente 

lhe prejudicará os negócios” (Lispector [1979] 1992: 26). 
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Elvira começa novamente a pôr o seu marido em primeiro plano. A falta de dinheiro e o frio são 
apenas desencadeadores da volta que já começou a fazer em sua mente. Algo que aconteceu 
algumas vezes em sua ida, foram as inversões de valores que ela fez. Estes se mostraram em seu 
sentimento através dos aspectos da natureza: como por exemplo, no início de sua fuga quando 
ela saboreava a liberdade, Elvira sentia que “Só está frio e muito bom” (Lispector [1979] 1992: 
25). Elvira faz neste instante uma luta perplexa contra seus sentimentos ambíguos. Mas agora 
está presente a diferença que os valores foram revertidos outra vez, e o frio, que antes era bom, 
torna-se seu inimigo. 

No entanto, ela entende que está mentindo para si mesma e que as verdadeiras razões para a sua 
volta são:  

“Doze anos pesam como quilos de chumbo e os dias se fecham em torno do corpo da gente e 

apertam cada vez mais. Volto para casa. Não posso ter raiva de mim, porque estou cansada. 

E mesmo tudo está acontecendo, eu nada estou provocando. São doze anos” (Lispector [1979] 

1992: 26-27). 

Estas são as forças que a puxam de volta, forças em oposição à natureza pois o que acontece 
com Elvira agora é a reversão, a volta a tudo que ela tinha fugido: em vez de fazer conforme 
mostrava-lhe a natureza, que a chamou para tomar as rédeas de sua vida, criar sua própria 
situação, seu destino, ela é levada de volta a uma vida em que todas as coisas lhe acontecem, e 
onde ela não consegue provocar nada. Elvira novamente perde o poder sobre sua vida. Os doze 
anos pesados como chumbo levam-na para o fundo, a afogar-se novamente no mar do cotidiano. 
Portanto, é possível dizer que o motivo de sua volta está contido no fato de que ainda estavam 
enraizadas e internalizadas as ideologias do modo de vida patriarcal, e também uma 
impossibilidade para Elvira de mudar sua vida. 

Elvira volta porque mesmo tendo um novo entendimento dos fatos, sente que é impossível para 
si tomar conta sozinha da sua vida, algo que deve ter sido extremamente frustrante! A volta de 
Elvira é caracterizada pelo seu novo entendimento de que as coisas não estão certas. No entanto, 
é dada a impressão de que uma mudança não é possível para ela. Ou como diz Abiahy: “Para 
Elvira, a revelação epífana ocorre ao longo do próprio caminhar pelas ruas, mas a volta ao lar 
interrompe esse processo” (Abiahy 2008:7). 

Portanto, entendemos que a Elvira que volta, retoma os traços caracterizantes de vítima, e é 
caracterizada como uma mulher: Invisível e desvalorizada pelo marido: “Entra em casa. É tarde 
e seu marido está lendo na cama” (Lispector [1979] 1992: 27). Uma reação em um casamento 
feliz e normal seria de preocupação com o cônjuge que sem aviso, e fora de costume, esteve nas 
ruas até tarde, seguida de uma pergunta se lhe aconteceu algo. Demonstrando desta maneira, 
uma valorização. O marido de Elvira faz o contrário disto, levando Elvira subtilmente a um 
sentimento de culpa: “Diz-lhe que Rosinha esteve doente” (Lispector [1979] 1992: 27). Desta 
maneira, o primeiro sinal de comunicação que o marido faz para Elvira, é mostrar a ela que não 
cumpriu seus deveres de mãe de família. Para uma Elvira que está voltando de uma rebelião, 
isto faz dela um alvo certo das flechas lançadas contra ela por uma sociedade no qual o valor 
patriarcal manda. Portanto vale ressaltar aqui o que Abiahy diz:  

”O conto ”A fuga” demonstra as dificuldades enfrentadas por um sujeito feminino na busca 

pela sua realização em uma sociedade ainda extremamente hostil a qualquer modificação no 

perfil tradicional da mulher” (Abiahy 2008:2). 
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Por conseguinte, essa recepção que o marido lhe dá não proporciona nenhuma comunicação 
positiva, algo que leva Elvira a mentir: “Não recebeu seu recado avisando que só voltaria de 
noite?” (Lispector [1979] 1992: 27). 

Todos estes fatores fazem com que Elvira mais uma vez sinta a falta de fome de vida, algo que 
se materializa na falta de fome natural: ”Toma um copo de leite quente porque não tem fome” 
(Lispector 1940:27). Para sobreviver isso tudo, Elvira age de uma maneira conformada e 
mentindo para si mesma sobre a maciez e o aconchego de sua situação. Tudo para conseguir 
agüentar a dor e tristeza de seu plano falido:”Veste um pijama de flanela azul, de pintinhas 
brancas, muito macio mesmo” (Lispector [1979] 1992: 27). 

Novamente Elvira é dirigida por um marido que, sem estar consciente, mas que com sua 
maneira exata, perfeita, sensata e controladora de cuidar das coisas, inicia novamente o 
encolhimento de Elvira: “Ele beija-a no rosto e diz que o acorde às sete horas em ponto. Ela 
promete, ele torce o comutador” (Lispector [1979] 1992: 27). E mais uma vez, Elvira encontra-
se na prisão do lar. Isto demonstra-se em uma frase bem pequenina: “Entra em casa” (Lispector 
[1979] 1992: 27), mas que possui um valor simbólico muito grande. Desde que Elvira pôs os 
pés novamente em casa, tudo parece ficar como sempre tem sido em seus doze “séculos” de 
casamento. 

3.3.4 Síntese das voltas 

Resumindo as voltas, continuo com a referência aos conceitos-chaves, pelos quais passei nos 
capítulos anteriores e que funcionam como boas nomenclaturas aos fenômenos pelas quais elas 
passam e, com os quais podemos dar as coordenadas de onde as protagonistas estão nestes 
processos. Concluindo portanto o que foi dito neste capítulo sobre as voltas, este poderia ser 
titulado a volta aos padrões normativos de gênero e à performatividade, ou em outras palavras a 
vitória da sociedade contra a natureza. Pois nas voltas elas se “tornam” as mulheres tradicionais 
de novo, ou melhor voltam ao doing gender tradicional. As três protagonistas voltam à esteira 
perpétua da performatividade: A primeira, através da sua consciência pesada planejar exercer 
novamente as tarefas domésticas, a segunda praticamente fugindo de volta e se escondendo 
nestas, e a terceira, por ser novamente interrogada, programada e mandada a exercer o doing 
gender pelo marido. 

3.4 Os finais  

Após suas voltas descritas no capítulo anterior, nas quais as personagens, pelos valores 
internalizados e pelo peso da impossibilidade, praticamente se rendem e voltam ao cotidiano, 
retornando às esteiras eternas de suas vidas típicas de mulher, hegamos agora aos finais de suas 
jornadas, que de certa forma são abertos. Vemos nesta parte que, o que une as três protagonistas, 
Maria Quitéria, Ana e Elvira é o que eu chamaria de uma “tentativa de reconciliação”, pois em 
todos três finais, mesmo que sejam de maneiras diferentes, elas tentam fazer as pazes com o seu 
destino. Nota-se uma espécie de mecanismos de defesa psicológica, usada quando uma situação 
é pesada demais para ser possível de agüentar. O primeiro mecanismo, ao embarcar no 
entendimento escolhido de que não havia o que fazer contra sua situação, o segundo, ao tentar 
deixar seu marido salvá-la do perigo da vida, e o terceiro ao mentir e enganar a si mesma. Seus 
finais são portanto marcados por uma espécie de fadiga, desalento e desânimo. 
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Partiremos agora, da mesma maneira como tratamos das situações, idas e voltas, para as três 
perspectivas afim de iluminar mais uma vez, os casos sob diferentes ângulos e assim procurar 
pistas para seus finais. 

Fica bem claro que os finais das protagonistas são dolorosos. Pois não há nada mais frustrante 
do que adquirir um conhecimento de uma alternativa mais satisfatória de vida, mas não ter 
possibilidades de realizá-la. Assim, Abiahy (2008: 8) apresenta o balanço seguinte:  

“As alternativas e tentativas de transformação de seus papéis sociais ficam, portanto, só na 

esfera do sonho e do desejo irrealizado, mas perturbam a “falsamente” acomodada vida das 

personagens“. 

Para Waldman (31993), falando de Maria Quitéria, a sua rebelião não pôde com a força do 
cotidiano (o que ao meu ver envolve as três protagonistas, em seus finais):  

“rebelar-se contra o fluxo que move o cotidiano não emperra o seu curso. É um momento 

apenas. Um parêntese de cólera tênue e ardente onde a alma diária se perde, para, em 

seguida, se reencontrar” (3Waldman 1993:114).  

Mas segundo a autora a força do cotidiano não é total: 

”Como em ”Devaneio e embriaguez de uma rapariga”, o desfecho de ”Amor” deixa entrever 

que o conflito das duas mulheres apenas se apaziguou, voltando à latência de onde tinha 

emergido” (3Waldman 1993:116). 

Rosenbaum (2002: 70) ressalta que os finais possuem uma margem de interpretação, dizendo: 

 ”A ambigüidade e seu enigma são a última palavra do texto, deixando o leitor ao sabor de 

suas próprias associações” (Rosenbaum 2002:70). 

 O final de Ana é, portanto, o mais aberto para as possibilidades de mudança, no entanto, a 
escolha será feita por Ana, pois, ela vive, como foi descrito anteriormente, uma situação de 
parceria com o marido, e isto lhe abre possibilidades. Mas do outro lado, Ana tem feito a 
tentativa de manter o lar, e a vida em condição perfeita, algo que tem refletido a sua vontade de 
apaziguar a vida. Quanto a Maria Quitéria, ela é uma mulher que tem a possibilidade de 
continuar vivendo sua vida da mesma maneira, presa à rotina, mas com momentos livres através 
de novos devaneios e novas noites de embriagamento. Estas serão suas escapadelas, pois, como 
foi revelado em sua ida embriagante, ela entende muito bem que a posição de mulher casada lhe 
traz benefícios, tais como a proteção do marido. E finalizando com Elvira, que tem dois lados: 
no qual o lado dominante diz que não haverá mudança nenhuma em sua vida, sua única chance 
de sentir-se feliz no futuro será enterrar-se na mentira que ela será obrigada a fazer a si mesma. 
Quanto ao outro lado, mais aberto para a possibilidade de mudança:retomaremos este no 
respectivo final de Elvira. 

Trataremos agora dos finais de cada uma. Na descrição destes é possível entender como os 
diferentes graus de enjaulamento e as diferentes causas de suas infelicidades, das quais elas 
partem, e voltam, têm o poder de também determinar quais são os possíveis finais, e o que é 
possível prever para a continuação de suas vidas. 

3.4.1 O final lúcido de Maria Quitéria 

O final mostra que Maria Quitéria é uma mulher que tem ido ao encontro de si mesma, mas 
apenas chega até certo ponto, com o entendimento de que está infeliz e resignada em seu 



 

 43 

casamento. No seu final, a natureza, através da lua faz uma última tentativa de chamá-la para 
outro destino, sem sucesso:  

“Inclinou-se um pouquito, desinteressada, resignada. A lua. Que bem que se via. A lua alta e 

amarela a deslizar pelo céu, a coitadita. A deslizar, a deslizar… Alta, alta. A lua. Então a 

grosseria explodiu-lhe em súbito amor; cadela, disse a rir” (Lispector 1960:17-18). 

A tristeza de Maria Quitéria é tão grande que projeta esse sentimento em ter pena da lua. A lua 
está no alto do céu, refletindo e demonstrando que os seus desejos, saudades, talentos e 
reflexões, que tem sentido e entendido parcialmente, em seus devaneios, estão fora de seu 
alcance. 

Maria Quitéria, faz o melhor possível com seu papel de mulher que tem atingido a posição de 
casada na vida, algo que ela considera invejável. E, após sua volta entrega-se aos sentimentos de 
amor que lhe são possíveis: os de sua imaginação, como ela tem feito antes:  

“Estava previamente a amar o homem que um dia ela ia amar. Quem sabe lá, isso às vezes 

acontecia, e sem culpas nem danos para nenhum dos dois” (Lispector 1960:10).  

No entanto, por achar isto um fruto proibido, ela se culpa. Por isso chama a si própria de cadela 
e ri de si mesma. No final das contas, Maria Quitéria não tem meios, nem raciocinio que 
possibilitem uma saída do casamento, por isso ela continua nele. Suas possibilidades de sair de 
uma situação de vida em que não está plenamente satisfeita estão apenas em seus devaneios e 
em sua embriaguez. E, é aparentemente isto que ela continuará fazendo do chamado que a lua 
faz para ela. 

3.4.2 O final indomável de Ana 

 Apesar de Ana ter um novo entendimento e também ter experienciado “um chamado” para algo 
fora de seu papel de mãe, esposa e dona-de-casa, o final demonstra uma mulher que tem seus 
alicerces do cotidiano abalados, mas que deixa-se ser puxada de volta ao ponto de partida, por 
uma força agindo em oposição à natureza, e esta força oposta age através do marido: que a 
abraça e, em cujos braços “Ela continuou sem força” (Lispector 1960:31) e “Num gesto que não 
era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para 
trás, afastando-a do perigo de viver” (Lispector 1960:31). Este afastamento da vida resulta nas 
seguintes palavras: “Acabara-se a vertigem de bondade” (Lispector 1960:31). 

O abalo de suas ideologias internalizadas que Ana tem experienciado neste dia é terrível e 
revolucionário demais para ser suportado:  

”E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um 

instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, 

soprou a pequena flama do dia” (Lispector: 1960:31).  

No entanto, não há uma resposta pronta para o que ela fará no dia seguinte nem no futuro. 

3.4.3 O final aprisionado de Elvira 

Elvira, no final, é caracterizada por conformidade e pelo fato de mentir para si mesma em uma 
espécie de auto-defesa para agüentar sua realidade. Sua realidade consta muito em não ter força 
para mudar nada, e apenas ser levada de volta à sua vida dentro do lar Elvira pelo turbilhão que 
”aspirando-a violentamente e recolocando-a junto da janela, o livro na mão, recompondo a cena 
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diária” (Lispector [1979] 1992: 24). É, portanto provável que Elvira está mesmo-“auto-coagida 
a permanecer em uma relação que lhe pesa como quilos de chumbo” (Abiahy 2008:10). 

Como notamos, Elvira volta a ser e a viver tudo aquilo do qual tinha fugido. Tudo que 
novamente começa a descrevê-la, certamente já faz dela novamente uma mulher infeliz. No 
entanto, nada indica se ela realmente voltou ao ponto de partida inicial, pois a história tem um 
final ilustrado por um detalhe ambíguo:  

“Dentre as árvores, sobe uma luz grande e pura. Fica de olhos abertos durante algum tempo. 

Depois enxuga as lágrimas com o lençol, fecha os olhos e ajeita-se na cama. Sente o luar 

cobrí-la vagarosamente” (Lispector [1979] 1992: 27). 

Assim como uma amiga que a acompanha em sua aflição por ter sido obrigada a voltar, lá está a 
lua, no alto do céu. Mesmo que ela represente um sonho aparentemente impossível para Elvira 
viver agora, representa também uma possibilidade, pois tem levado Elvira para um diálogo, uma 
reflexão e uma conscientização sobre sua situação, e de seus valores internalizados. Representa 
também uma semente que agora está germinando no coração de Elvira, ou seja, que uma 
transformação não é totalmente, impossível. Pois Elvira experienciou que apesar de ter voltado, 
e desta vez fracassado sua fuga, ela fez neste dia o teste de dar um primeiro passo em direção à 
esta transformação de sua vida. E este ato que consta em  pelo menos fazer uma tentativa, é em 
si uma quebra contra o esquema em que não fazia absolutamente nada para mudar. 

3.4.4 Síntese dos finais 

Resumindo os finais, faço novamente o uso dos conceitos-chaves e concluo que o que foi 
descrito neste capítulo pode ser intitulado como sendo uma resignada e enfadigada tentativa das 
personagens, de reconciliação com os padrões normativos de gênero. Está presente aqui a 
reinternalização e a volta à performatividade dos atos pertencentes a sua categoria de gênero. O 
motivo desta reinternalização é sobreviver dentro do que lhes é possível no tempo e espaço em 
que vivem, cumprindo o destino que aparentemente lhes fora dado. 

Os finais demonstram então, que, de diferentes maneiras, elas tentam unir, encaixar suas 
experiências ao sabor de uma outra vida. A primeira entende agora que, quando quiser pode 
fazer suas escapadelas através do que lhe é permitido, ou seja, devanear e se embriagar, desde 
que seja cumprido dentro do que lhe é permitido pelos padrões normativos. A segunda, 
podemos notar que tem agora uma janela aberta para outra vida, e há possibilidades de mudar o 
seu doing gender. E a terceira volta a se encaixar inteiramente no doing gender de sempre, que 
tem exercido em seus doze anos de casamento. 

3.5 A simbologia da natureza e a lua 

Agora analisamos as situações, idas, voltas e finais e notamos a presença da natureza e da lua 
nestes três contos, partiremos com esta base para a questão feita no início do trabalho: se há um 
valor simbólico na natureza e na lua, e se há qual é este valor. 

Começemos com o fato de que é possível notar os fatores naturais marcando sua presença 
sempre nos momentos em que se descrevem sentimentos, pensamentos e sensações em 
situações cruciais das idas e voltas que estas donas-de-casa fazem de, e para os seus cotidianos 
sufocantes e também ocorrem nas descrições dos seus respectivos finais. Portanto, os fatores 
naturais ajudam a comunicar e dar ênfase ao que as protagonistas experienciam. Pela mesma 
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razão ajudam a guiar o leitor para o que está prestes a acontecer, funciona portanto, como uma 
bússola que mostra em que direção as protagonistas estão indo. Eles dão pistas denunciadoras 
dos casos que temos em nossa frente. No entanto, não comunicam em texto claro. A natureza 
funciona como uma premunição e nos dá uma visão quase sobrenatural do que está 
acontecendo. Os elementos naturais parecem representar, e até se tornam os adjetivos das 
situações, idas, voltas e finais. Também se mostram como uma força que funciona por si 
própria, inteligente, que puxa as mulheres para tentar encontrar um outro destino em suas idas.  
Desta maneira, a natureza representa uma força libertadora destas mulheres oprimidas. 

Partiremos agora, da mesma maneira como fizemos nos capítulos anteriores, que tratou das 
situações, idas, voltas e finais, uma última vez para as três perspectivas das quais estou fazendo 
uso. Vejamos agora, o que elas nos revelam sobre o aspecto da natureza:  

Primeiramente, é viável fazer uso nos três contos de nossa análise o que encontramos na forma 
como Abiahy exemplifica como a natureza muda o ponto de vista da personagem Ana em Amor, 
pois: 

 “Essa visão do cego a faz perder o rumo e adentrar, sem planejar, no Jardim Botânico, onde 

descobre na natureza, formas de apreensão do mundo diferentes, voltando para o lar com um 

novo entendimento sobre a vida e sobre si mesma” (Abiahy 2008:3). 

Percebe-se portanto, que a natureza exerce poderes sobre as protagonistas, a razão desta 
conclusão, é que as personagens não planejam suas trajetórias, mas sim experienciam o que lhes 
é oferecido pela natureza, e é assim, desta maneira pacífica, que as mulheres têm suas visões 
alteradas de verem os fatos da vida. 

Continuemos por isto, também com o fato de que Abiahy também fala da reversão de valores 
através da natureza que leva à desestabilização do papel feminino:  

“O conto “Amor” é brilhante, pois coloca o contato de Ana com a natureza como a abertura 

para um novo portal de entendimento do mundo, mais sensorial, intenso e prazeroso, por isso, 

vedado pelos tabus da sociedade patriarcal” (Abiahy 2006b:8). 

E a explicação dada por Abiahy sobre como isto acontece para Ana é da seguinte maneira:  

“O mundo patriarcal a que foi acostumada parece passível de ser transformado, pois, tudo 

começa a perder o sentido e a personagem vê que a ordem das coisas pode ser alterada. Essa 

exaltação de ânimos lança a protagonista em uma outra forma de observação da vida” 

(Abiahy 2006b:12). 

Portanto, vemos que é possível aplicar o mesmo princípio do que acontece com Ana em Amor, 
nas protagonistas Elvira em A fuga, e Maria Quitéria em Devaneio e embriaguez duma 
rapariga, que também fazem através de seus contatos com a natureza uma reversão dos valores 
sobre quais são os seus papéis na sociedade.  

Como podemos ver, somos levados ao reconhecimento de que o papel da natureza é de mostrar 
para as protagonistas novas maneiras, antes desconhecidas, quando passam pelo que Abiahy 
chama de um novo portal de entendimento do mundo. Por isso, a natureza, em nível simbólico, 
leva as mulheres a excursões epífanas, nas quais são obrigadas a enxergar em cada fruto, em 
cada brisa, nas ondas e nas profundezas do mar, em pensamentos sobre a força da gravidade, no 
vinho que embriaga e muitas outras facetas da natureza, a revelação feita sobre a situação em 
que elas estão, no lar, na sociedade e nas suas posições na vida através do casamento. Com esta 
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revelação feita, elas não sentem mais certeza sobre se o estilo de vida que estão vivendo é a 
única maneira certa de viver. Com tanta informação nova, não é à toa que elas sentem que as 
coisas perdem sentido. A natureza também as ajuda a transformarem em palavras e adjetivos o 
que elas gostariam de ter, viver e fazer. Assim são lhes dadas o raciocínio de, tentar um outro 
rumo, algo que combina com a análise apresentada por Abiahy (2008:5):  

“Nos contos, percebe-se também uma irrupção dos elementos naturais […]Esses elementos 

representariam uma desestabillizacão das falsas construcões do social, mostrando que até 

sob as bases da racionalidade hegemônica, se imiscuem outras formas controladas ou 

sufocadas”.  

Portanto, através da natureza, põem-se à mostra as verdadeiras vontades que as personagens 
sufocam e controlam em uma sociedade cujo raciocínio segue a trilha sonora que põe os homens 
em primeiro plano, enquanto as expectativas da sociedade a respeito das mulheres são de seguir 
e servir os homens e não experienciarem o prazer em suas vidas, e é através destas novas 
experiências prazerosas que os valores são revertidos. Não se trata apenas, como Abiahy 
sustenta, de uma irrupção dos elementos naturais, mas, sim uma relação íntima que acontece 
entre as mulheres e a natureza. E ainda mais, nota-se na presença marcada da natureza nos 
instantes importantes das jornadas das protagonistas, que a natureza tenta fazer o que ela quer 
com essas mulheres, e quase não necessita de uma colaboração ativa delas, mas praticamente as 
leva ao encontro de suas experiências, isto é: a presença ativa da natureza, em todos os instantes 
vividos pelas protagonistas em suas situações, idas, voltas e finais, pois ela faz o papel de levar 
as protagonistas a um diálogo, uma reflexão e uma conscientização, e é desta maneira que a 
natureza é quase personificada, algo que ultrapassa a limitação dada por Abiahy à natureza, 
quando apenas fala de uma irupção dos elementos naturais, apesar de tudo que ela considera que 
estes representam em desestabilizar o que a sociedade tem construído. No entanto, é 
convincente a demonstração feita por Abiahy (2008:2), de que a utilização das ferramentas 
literárias de Lispector, nas quais se nota o elemento natural realmente dá expressão às 
preocupações das mulheres centradas no ambiente doméstico. Cabe, porém, o que Abiahy não 
faz, considerar a natureza como um quase-personagem próprio. 

Waldman refere-se como já foi mencionado anteriormente à temática de Lispector como sendo 
marcadamente existencial, e explica que a convocação dos elementos naturais está entre os 
recursos necessários para que seja possível captar a vida e a existência na obra clariciana. Ela 
descreve o mundo de Clarice como sendo vivo e sensual, erotizado e de corpo inteiro. Este 
mundo é carregado de elementos naturais, como por exemplo, os cheiros e as frutas podres e 
adocicadas (cf. Waldman 1993:106-107). Sendo assim, a natureza deve ser considerada como 
sendo um recurso essencial nestes contos, fazendo desta maneira um papel importante.  

Finalmente, se aplicarmos nos três contos que compõem o nosso estudo a análise de Rosenbaum 
(2002), a natureza no Jardim Botânico que envolve a personagem Ana, convirá ser considerada 
como um elemento mágico que possui o poder de inverter os valores até então consagrados. E 
que desta maneira leva a pessoa à epifania (cf. Rosenbaum 2002:66-68), fica claro que a 
natureza tem um papel importante e um grande valor em sua função de mudar o modo de pensar 
ou seja, o ponto de vista das protagonistas. 

Continuamos a análise agora, no caminho que nos leva em direção à explicação do valor 
simbólico que foi encontrado na natureza e na lua, dirigindo o olhar para o conceito-teórico de 
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oposições binárias8. Contando com este conceito, somos levados a interpretar a natureza como 
pertencente ao lado que simboliza o feminino. E o lado masculino é simbolizado pela 
civilização, como podemos verificar na seguinte citação de Abiahy: “É interessante lembrar que 
a ideologia patriarcal construiu uma dicotomia entre cultura e natureza e associou esse par com 
o binômino masculino-feminino” (Abiahy 2008:5). Desta maneira podemos concluir que 
acontece nos contos uma guerra dos sexos, feita entre a mãe natureza e a forma de vida guiada 
pelos ideais patriarcais, ou seja a sociedade, que coloca estas mulheres em um espaço que as 
limita a servirem de esposas, donas-de-casa e mãe de família, e nada mais. Pois, Abiahy lembra 
como o papel feminino tornou-se restringido à reprodução, tendo como conseqüência que, as 
sociedades foram se constituindo em patriarcais, criando leis que colocam a mulher em posição 
de sujeição, e que desta maneira foram separadas de um contato mais harmonioso com a 
natureza, pois os aspectos culturais, tais como a técnica, começam a dominar a natureza. Como 
a cultura está sob o poder masculino, cria-se uma oposição entre os binônimos natureza-cultura 
(cf. Abiahy 2008:6). Como os estados de espírito das mulheres são refletidos na natureza, a 
conseqüência é  que a natureza tem o valor simbólico de comunicar e mostrar que as tentativas 
de libertações das mulheres são percebidas nestas guerras que se refletem nas oposições binárias 
entre a natureza e a civilização. 

Portanto, se formos um passo adiante, consideraremos a lua como sendo a instância mais alta da 
natureza. A lua é a chefe que manda suas operárias, i.e. os diferentes aspectos naturais, na 
missão de chamar e levar as protagonistas em suas idas, a fim de que possam levantar o seu 
olhar acima do cotidiano, tendo como propósito conscientizar as protagonistas a mudarem suas 
vidas e saírem dos sufocos que elas sentem.  

Apesar de que esta guerra, no caso destas três, ter sido quase inteiramente fracassada, nota-se 
que a lua marca sua presença nos instantes mais importantes em que se descrevem os processos 
pelos quais passam e o que elas sentem. A fim de fazermos uma comparação, voltamos a 
atenção para e revemos na análise, estas aparições para que possamos ver na relação entre as 
três mulheres, onde, como e quando a lua aparece. Seguindo a idéia de que a lua nos ajuda a 
entender quais são os momentos de maior importância, veremos que a visão retrospectiva de sua 
aparição no caso de cada protagonista nos revela que: 

a) No caso de Maria Quitéria a lua aparece em seu final, no qual, após ter passado por seus 
momentos de rebeldia, questionamento e conscientizacão, ela volta conformada, resignada e 
infeliz para a realidade de seu casamento. Mesmo assim, consegue, em seu final, achar um 
modo de viver os seus desejos e explodir-lhe a grosseria. Isso é sublinhado no desinteresse que 
ela sente pela lua aparecendo para ela e tentando chama-lá para um outro destino, a sensação de 

                                                   
8 Edfeldt (2008: 38-39) explica em seu trabalho, o conceito de oposições binárias como sendo uma 

lógica, em que se concebe o mundo através de polos cuja posição de um é privilegiada em relação 

ao seu oposto: homem/mulher, masculinidade/feminilidade, cultura/natureza, 

actividade/passividade, razão/emoção, lógica/irracionalidade, espírito/corpo, etc. Edfeldt explica 

também que cada um dos pólos deste esquema é genderizado pela diferença sexual. 

Consequentemente, esta maneira em que se organiza a compreensão simbólica do mundo através 

de opostos, faz com que o primeiro polo (positivo) é conotado como masculino e o segundo 

(negativo) como feminino   
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que Maria Quitéria entende de como se pode “dar um jeitinho” de viver a vida sensual, da qual 
ela sonha, dentro da posicão que lhe fora dada. 

b) no caso de Ana a lua aparece quando está de volta em casa e em todos os momentos em que 
sua cabeça é obrigada a trabalhar com uma eventual mudança em seu rumo de vida. Pois nesta 
volta ela entende o chamado da vida revolucionária do Jardim Botânico e do cego e isto se 
mostra na analogia feita por ela mesma que compara o que passou com a experiência de um 
lobisomem sendo chamado pelo luar. Desta maneira entendemos que o que mais acontece em 
sua cabeça cessa antes de seu final, no qual ela amedrontada pelas suas próprias fantasias, 
escolhe fugir de tudo que tinha vivido neste dia para os braços do marido.  

c) no caso de Elvira temos a diferença que a lua é mencionada duas vezes, algo que sublinha o 
fato de que a situação de vida dela é o caso mais grave das três. A primeira vez, é durante a sua 
ida, em sua fantasia de como será o novo destino ao qual ela faz a tentativa de ir ao encontro. O 
alvo que sonha atingir é a vida em liberdade e o alívio. Então a paz e a felicidade que ela 
imagina, se espelha no frescor e na serenidade que a presença da lua lhe oferece em sua primeira 
noite fora do lar. 

A segunda vez, é no espaço físico da realidade no final de sua história. Neste momento, em que 
ela chora e é caracterizada como conformada, sem forças para mudar seu destino e vivendo 
novamente a vida de uma mulher infeliz em uma relação sufocante e pesada, ela sente o luar 
cobrí-la. Como notamos, a lua está realmente presente, como se estivesse olhando para esta 
mulher cujo sonho fracassou, mas, mesmo assim acompanhando-a. Isto pode indicar que mesmo 
tendo Elvira perdido sua batalha, a lua, com sua possibilidade de visão mais ampla, do alto, 
entende que virão outras chances. Por isso, é possível que ela precise mais da presença da lua, 
ou seja, do questionamento em sua vida. Também é possível que a lua exerça o papel de uma 
força, de uma companhia de uma amiga, que, ainda que não consiga libertá-la agora, pelo 
menos está lá, acompanhando-a do alto e servindo de consolo, como se estivesse a espera de que 
a personagem tenha um futuro melhor. 

Dirigindo novamente a nossa atenção ao conceito-teórico das oposições binárias, que fazem a 
divisão do mundo em pólos opostos nos quais se opõem o masculino e o feminino, e notando 
que a parte masculina se encontra na posição privilegiada por ser considerado positivo, aplico 
este princípio na análise que estou fazendo da seguinte maneira: pelo fato da lua não possuir luz 
própria, mas ser dependente da luz do sol  e desta maneira é colocada na posição de 
inferioridade, juntamente com o que encontramos nestes contos: que as protagonistas, por serem 
mulheres, e por isto estão na posição não-privilegiada, interpreto consequentemente que a lua, 
representa a mulher, o feminino, e o sol consequentemente representa o homem, o masculino. 
Quais são então as situações nas quais o sol é mencionado, ou até mesmo simplesmente é 
pressuposta a sua presença para poder sustentar que represente o masculino?  

O sol e a suculência do quarto é mencionado na descrição da situação de Maria Quitéria, logo 
antes de fazer sua ida. Na volta do seu devaneio, também é mencionado o sol no momento em 
que se sente culpada. No caso de Ana, no começo em que é descrita sua situação, é mencionado 
o calor no apartamento. Quando ela está de volta ao lar, é descrito o calor e o verão. Na 
descrição da situação de Elvira, o sol é mencionado quando ela olha pela janela o que acontece 
fora do lar. Nos momentos antes de sua ida ela sente o calor e o sufoco dentro de casa. Portanto, 
notamos que as três têm em comum o sufoco sentido dentro do lar. Mas o sol está ligado 
também a sentimentos negativos, como a culpa, o sufoco e a visão de um mundo fora do lar. 
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Este mundo faz com que Elvira sinta vontade de tomar posse, ao mesmo tempo que ela entende 
que este mundo é dominado pelo que o sol representa: o homem.  

Portanto, a conclusão que podemos tirar destas observações pode ser a seguinte: Da mesma 
maneira como o homem marca a presença óbvia na sociedade patriarcal, o sol tem a presença 
suposta nestes contos. Ele causa calor e sufoco da mesma maneira como a mulher que 
internaliza os ideais patriarcais sente o sufoco da consciência pesada quando tenta sair de suas 
situações cotidianas ou está voltando delas. Mas, como as histórias desta vez, tratam das 
mulheres, o resultado ou o efeito procurado, é o de pôr as mulheres, em primeiro plano. A 
conseqüência disto é que a posição de honra é dada à lua, que representa os interesses 
femininos. 

Cristaliza-se portanto mais e mais a descoberta feita nestes contos, de que a lua é um poder 
natural que chama Maria Quitéria, Ana e Elvira para suas idas. E que as situações cotidianas e 
as realidades em que estas mulheres vivem, não só chamam, mas demandam que elas voltem. 
Entendemos então, que estas são as lutas, nas quais a lua faz o papel de refletir as vontades e 
esperanças destas mulheres de saírem de suas situações encolhedoras e partirem para um espaço 
maior e uma maneira mais natural de viver nas quais poderiam realizar-se a si mesmas e seus 
sonhos.  

Se voltarmos novamente ao fato de que a lua marca sua presença em todos os três contos de 
uma maneira em que conecta-se aos sentimentos e experiências físicas e emocionais das 
protagonistas, é possível fazermos a comparação analógica de que da mesma forma que a lua 
tem poderes sobre a natureza, causando a maré alta e a maré baixa, a lua exercita em nível 
simbólico, o poder de chamar as personagens para a liberdade. A lua convida as três 
protagonistas para um outro modo de vida, que elas não conhecem nem entendem, mas do qual 
sentem saudades. A lua representa a vontade de mudar a vida limitada que vivem. Para que esta 
mudança seja possível elas são puxadas pela lua para fazerem sua idas, nas quais se questionam 
e se conscientizam.  

Mas, da mesma maneira que um lobisomem sente agonia em sua transformação ao sentir a lua 
exercer seus poderes sobre ele, as protagonistas passam pela agonia do entendimento adquirido. 
Da mesma forma que esse entendimento nunca mais as deixará em paz, a lua também nunca 
mais fará isso. Viverá para sempre em suas memórias o amargo sabor da verdade e, em suas 
almas a vontade de sair do sufoco das mentiras em que vivem. Portanto, a lua chama as 
protagonistas como ao lobisomem, mas ao mesmo tempo em que ela traz este trauma para as 
mulheres, lhes mostra um lado mais doce, pelo fato de ser a amiga que espera no alto do céu, 
consolando até que venha o momento certo para uma liberdade total.  

Finalizando, entendemos que a lua é a entidade mais alta da natureza puxando, procurando e 
chamando para conversar, para mostrar algo às mulheres: uma outra vida. Suas mensageiras são 
tôdas as diferentes faces da natureza, como o abafo, a chuva, o vento, o frio, o jardim e o mar, 
que fazem suas aparições demonstrando o caminho para o destino que desejam viver. A lua, não 
tem luz própria, somente reflete a luz do sol. Desta maneira, a lua, representa o outro ou o 
oposto do sol. Através de suas aparições nos momentos em que as personagens sofrem com sua 
falta de liberdade, a lua é a representante da vontade destas mulheres de gozarem de uma luz 
própria.  

A presença da lua nestes contos simboliza o chamado para uma outra vida. Esta vida pertence a 
juventude das protagonistas e é deixada para trás no momento em que casam. A juventude 
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contém liberdade, beleza, sonho, vontade própria e felicidade. São estas as formas controladas e 
sufocadas das quais Abiahy fala, e que estão abaixo do ideal vivido em uma sociedade 
patriarcal. O chamado feito às protagonistas é o chamado para abalar esses ideais e para um 
novo raciocínio que faz com que as mulheres coloquem a si mesmas, após séculos de opressão, 
em primeiro plano. 

4. Conclusões da análise 

Quais são então as conclusões que podemos fazer de nossa análise? Voltemos para as perguntas 
de investigação, que se dividem em dois blocos temáticos interligados, cujas quatro primeiras 
questões, que em si já possuem grande valor próprio ao mesmo tempo servem de base para a 
quinta e última questão. Havendo portanto analisado e comparado as protagonistas passo a 
passo seguindo estas questões de análise, somos levados às seguintes respostas: 

Em primeiro lugar, concluímos que as situações e descrições das protagonistas são que elas 
realmente vivem o ideal de uma época patriarcal, no qual é esperado das mulheres serem donas 
de casa e encherem suas vidas com afazeres domésticos e se dedicando aos esposos e filhos. 
Portanto são consideradas como fazendo parte da camada ideal da sociedade: mulheres boas e 
de família. Mas, somos rapidamente, em nossa análise, levados a uma conscientização de que 
apesar de uma aparência ideal na superfície, elas estão vivendo em opressão, e não são 
encorajadas a questionar ou falar sobre essas vidas “ideais”. Está portanto presente uma 
insatisfação em suas situações. 

Passamos pelas denúncias que Abiahy (2008) fez de que elas vivem em conflitos interiores que 
problematizam o ideal patriarcal que caracterizam o casamento, a maternidade como essenciais 
nas vidas das mulheres. E de Waldman (31993) que percebe que esse modelo fixa as mulheres 
em espaços pré-estabelecidos. E finalmente Rosenbaum (2002) que nota que as ideologias 
repressivas da cultura patriarcal são postas à mostra nas ambigüidades das personagens que se 
dividem entre seus deveres e seus anseios. 

Atravessamos no desenvolver da análise, estes fatores em comum, mas percebemos também que 
nos diferentes casos das protagonistas são postos à mostra três níveis de encarceramento, no 
qual Maria Quitéria aproveitava-se de instantes de folga, enquanto Ana fugia destes e o pior 
caso de todos é o de Elvira, que sente-se como uma verdadeira prisioneira do lar. 

Em nível teórico é encontrado que as mulheres exercem portanto, os papéis e estereótipos 
sexuais esperados pela sociedade para sua categoria. Portanto fazem o doing gender, praticando 
no lar o que é esperado e oferecido através dos casamentos da época. Unindo esta prática com 
suas maneiras de pensar, elas tornam-se mulheres típicas de sua época. Seguem portanto a regra 
normativa. No entanto, por detrás disso, esconde-se o mal estar.  

O que então encontramos diante de nossos olhos, é o fato de que estas diferentes mulheres, 
sentem um incômodo, uma insatisfação e uma infelicidade. Elas têm em comum, que 
procuraram no casamento, diferentes benefícios. Mas, passado o tempo, percebem que o que de 
início foram à procura em seus matrimônios, não funciona mais para elas e não é suficiente. 
Encontram-se até mesmo encarceradas, algo que se reflete na sensação de sufoco e de calor 
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dentro de seus lares. Desta maneira este elemento natural é uma demonstração externa de seus 
tormentos internos. São desta maneira demonstradas as insatisfações com suas vidas impostas 
pelos padrões da sociedade da época. 

Em segundo lugar, concluímos que as idas são reações às situações sufocantes nas quais elas se 
encontram. A impressão dada é de que, são chamadas, ou até mesmo buscadas pelas forças 
internas de seus sentimentos de insatisfação e pelas forças externas da natureza. Desta maneira 
elas fazem suas idas, que funcionam como válvulas de escape, de diferentes maneiras: Maria 
Quitéria, através de devanear e se embriagar, Ana, através de ser involuntariamente buscada 
pela natureza e Elvira, que faz sua fuga. 

Observamos durante a análise que estas idas são seus momentos de revolta e liberdade perante o 
sufoco de suas situações. Também que as idas têm a função de conscientizá-las de um outro 
modo de viver, com os quais não estão ainda familiarizadas. 

Passamos pela análise de Abiahy (2008) que através das revoltas destas personagens 
angustiadas, são denunciadas as representações de poder do sistema patriarcal que idealiza o 
papel de esposa, mãe e dona-de-casa, mas que sofre as alterações da época. Waldman (31993) 
sustenta o que as mulheres passam como sendo uma crise de cólera. E finalmente Rosenbaum 
(2002) fala, semelhantemente a Abiahy que estão presentes os conflitos entre os eus internos e 
as instâncias culturais dominantes. 

Em nível teórico percebemos também que as idas representam e são uma quebra contra os 
padrões normativos de gênero. Através das idas as protagonistas rompem com suas 
performatividades. As três mulheres têm nestes momentos, suas reações de revolta e fazem uma 
tentativa de quebrar as esteiras perpétuas de seus cotidianos. Fazem isto através de ações 
contrárias do que é esperado delas: Através de seus devaneios e sua embriaguez, Maria Quitéria 
realmente rompe com seu papel de servir a família e fazer trabalhos domésticos. Durante estas 
idas, lhe é revelado que lhe faltava a juventude, a sensualidade e a cobiça dos homens. Ana 
rompe, ainda que involuntáriamente, quando é seqüestrada de seus afazeres domésticos, e de sua 
família, pelo cego e o Jardim Botânico. Durante sua ida é também revelada a falta que sente da 
juventude, mas com a diferença que ela estava precisando exercer a força que tinha. Elvira, 
ganha em sua fuga, o entendimento de que também lhe falta a juventude, que tinha antes do 
casamento, mas mantém a liberdade de pensar e fazer o que quiser. 

O que portanto entendemos, é a função de espelho que estas idas têm de revelar as verdadeiras 
identidades e necessidades. Através destes momentos em que fazem uma excepção 
revolucionária, elas põem os atos de performatividade de lado e se conscientizam. 

Em terceiro lugar, concluímos que as voltas são causadas pela infeliz impossibilidade das idas 
durarem mais do que apenas alguns instantes libertadores. Em suas idas elas são buscadas por 
forças que se mostram na natureza. O que acontece nas voltas, é que elas são chamadas ou até 
mesmo obrigadas a voltar por forças internalizadas que geram sentimentos de culpa e pela 
impossibilidade de viver fora dos respectivos casamentos. Por isso, elas se rendem e voltam às 
situações cotidianas. Maria Quitéria acorda de seus devaneios e se desembriaga, Ana é buscada 
de volta para seus afazeres domésticos, e Elvira volta pela impossibilidade de arranjar uma vida 
através de suas próprias forças. A volta que fazem é diretamente ao sufoco. 

Passamos pela análise de Abiahy (2008) referente às voltas dizendo que as protagonistas se 
movem entre os aspectos conflitantes de seus íntimos, nos quais um quer mudança enquanto o 
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outro se sente preso às armadilhas sociais. Para Waldman (31993) trata-se de duas identidades 
de mulher, nos quais uma espera por novidades, diferenças e amor, enquanto a outra parte é a 
dona-de-casa que se sente atada à rotina. Rosenbaum (2002) denuncia o sentimento de culpa 
que atinge as protagonistas e as levam de volta ao lar. 

Encontramos no nível teórico que as mulheres voltam aos padrões normativos de gênero e à 
performatividade. Presenciamos por isso, a vitória da sociedade contra a natureza. Pois elas 
voltam, e transformam-se em mulheres tradicionais novamente. As três protagonistas voltam às 
suas esteiras perpétuas de performatividade. Cheia de consciência pesada, Maria Quitéria faz 
grandes planos quanto as tarefas domésticas. Ana, amedrontada por sua experiência, 
praticamente foge ao encontro dos afazeres domésticos. E Elvira,volta a sua prisão e deixa-se 
novamente ser interrogada, programada e encolhida pelo marido. 

Em quarto lugar, concluímos que em seus respectivos finais são demonstradas três diferentes 
mulheres que, após suas voltas, se rendem ao cotidiano e retornam à esteira perpétua de suas 
típicas vidas de mulher. Chegamos aos finais das jornadas feitas. Estes são de certa forma 
abertos, dando assim a impressão de que existe algo mais as esperando em seus futuros. Em 
seus finais, as três mulheres fazem tentativas de reconciliação, de fazerem as pazes com os seus 
respectivos destinos. Estão portanto presentes diferentes mecanismos psicológicos de defesa 
para suportar suas situações, pois agora que estão conscientizadas, a dor é maior ainda. Maria 
Quitéria escolhe traduzir para si mesma que não há nada que se possa fazer. Ana dá ao seu 
marido o papel de levá-la para fora do perigo de vida, e Elvira mentindo e engananando a si 
mesma. Seus finais são caracterizados pela sensação de fadiga. 

Abiahy (2008) frisa que as mulheres viram alternativas e fizeram tentativas de transformarem 
seus papéis sociais, mas que ficando apenas em seus sonhos, agem de maneira perturbadora em 
suas vidas falsamente acomodadas. Para Waldman (31993) a rebelião que elas fizeram contra o 
fluxo que move seus cotidianos, não muda suas vidas, e são apenas parênteses de cólera, onde 
as mulheres perdem suas almas diárias e em seguida as encontram novamente. Rosenbaum 
(2002) dá o toque final a tudo isso explicando que a última palavra do texto é a ambigüidade. 

Em nível teórico, encontramos o que pode ser descrito como a tentativa enfadigada e 
desalentada de reconciliação com os padrões normativos de gênero. Pois elas reinternalizam e 
voltam aos atos que pertencem ao seu gênero. A razão para isso é a sobrevivência dentro de seu 
tempo e espaço limitado. E desta maneira elas correm novamente o risco de cumprirem o 
destino de mulher. As protagonistas tentam unir o sabor experimentado de uma outra espécie de 
vida com o que tinham em suas mãos. Maria Quitéria tem todas as possibilidades de fazer daqui 
em diante novas escapadelas através da imaginação e do embriagamento, ou seja, dentro do que 
lhe é permitido, visto que ela já comprovou seus talentos para isto muito bem. Ana tem uma 
janela aberta para uma outra vida, e há possibilidades para uma mudança de comportamento de 
gênero em um futuro não muito distante. Elvira volta a se encaixar no seu doing gender que 
esteve fazendo em seus doze “séculos” de casamento. 

E finalmente, em quinto lugar, concluímos que ambas a natureza e a lua realmente têm um valor 
simbólico. Partimos das descobertas feitas de que os fatores naturais estão presentes nas 
situações cruciais das protagonistas, auxiliam o leitor a prever os acontecimentos que estão para 
acontecer, mas são também uma força funcionando autonomamente, puxando as mulheres ao 
encontro de um novo destino. Isto acontece através do que Abiahy (2008) explica sobre como as 
personagens descobrem na natureza novas formas de entendimento sobre o mundo, sobre a vida 
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e sobre si mesmas. Waldman (31993) salienta os elementos naturais como sendo recursos 
auxiliadores no entendimento da vida e da existência humana. E Rosenbaum (2002) refere-se à 
natureza como um elemento que leva as protagonistas à epifania e a reversão de valores 
consagrados. Além disto, concluímos que a natureza é quase personificada visto que ela leva as 
protagonistas às suas experiências. Portanto esta é a minha própria contribuição para a obra de 
Clarice Lispector: mostrar as paralelas entre as três protagonistas, usando as metáforas de idas e 
voltas, descrever a natureza como quase personificada e encontrar o simbolismo da lua. Pois, 
quanto a lua é preciso destacar que as outras literaturas secundárias consultadas  não tratam 
deste simbolismo. Assim como foi salientado no capítulo da natureza, a diferença entre minha 
contribuição e a de Abiahy é que em adição ao que ela explica sobre a irrupção dos elementos 
naturais que dão expressão às preocupações das protagonistas centradas no ambiente doméstico, 
e que desta maneira a natureza faz uma reversão de valores, eu fui levada em minha análise a 
considerar a natureza como quase personificada. 

Através das oposições binárias fomos consequentemente encaminhados a interpretarmos a 
natureza como pertencente ao lado simbólico feminino, e a civilização ao lado masculino. Estas 
duas partes lutaram uma contra a outra em uma guerra dos sexos entre a mãe natureza e a vida 
guiada pelos ideais patriarcais, que limitavam as mulheres. 

Evoluímos este aspecto, e fomos levados a considerar portanto a lua como a instância mais alta 
da natureza, que manda suas operárias representadas pelos diferentes aspectos naturais para 
levantar o olhar das protagonistas acima de seus cotidianos, para se conscientizarem, mudarem 
suas vidas e saírem dos sufocos, partindo para uma maneira mais natural de vida nas quais 
podem realizar suas próprias necessidades. Aparecendo nos instantes mais importantes das 
protagonistas: Para Maria Quitéria, em seu final resignado, para Ana quando volta à casa e sua 
cabeça está cheia de pensamentos revolucionários, e, para Elvira a lua aparece duas vezes: 
durante sua ida sonhadora de um outro destino e no seu final triste e conformado. A 
conseqüência para a qual fomos levados através das oposições binárias onde a lua simboliza a 
mulher e os interesses femininos e o sol simboliza o homem e os interesses de uma sociedade 
patriarcal. Através de marcar sua presença evidente nos contos através de abafo e calor, este 
simbolismo mostrou que as mulheres tinham a óbvia internalizacão dos valores patriarcais. 

Encontramos que há um valor simbólico no fato de que da mesma forma que a lua exerce suas 
forças sobre a natureza, exerce em nível simbólico um chamado às protagonistas para um 
diálogo que tem o propósito de levá-las à liberdade nestes contos. Portanto as personagens são 
levadas pelas forças da natureza e pelo chamado que a lua faz, para um novo entendimento, no 
qual revertem os valores internalizados. Este processo é no entanto doloroso, no qual a lua abala 
os ideais patriarcais e tenta ensiná-las a pôr a si mesmas em foco. Tudo isso é o outro destino 
para o qual a lua, em nível simbólico as chama. 
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