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 “É inevitável que o leitor, convidado a viver no romance como vive na vida, 

continue a sentir como sente na vida. O romance e a vida são colocados lado a lado. 

Desejamos a felicidade para o personagem que nos agrada e o mau para o que nos 

desagrada. Temos simpatias secretas pelos que têm um ar de semelhança conosco. É difícil 

admitir que o livro tem valor se ele fere nossos sentimentos próprios ou descreve uma vida 

que não parece real aos nossos olhos”. 

Virgínia Woolf 
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RESUMO 

 
 
 
 
 Vivemos, já há algumas décadas, o reconhecimento da adolescência como a idade 

onde acontecem as maiores mudanças da personalidade e a definição de boa parte dos 

traços característicos da identidade de cada um. Porém, aliado a esta consciência da 

importância da adolescência, cultuamos a certeza de ser esta a fase de maiores dilemas na 

vida do ser humano. Então, rotulamos nossos jovens de “aborrescentes” e imaginamos esta 

fase como a única barreira a ser transposta por eles e pelos pais, como se somente na 

puberdade surgissem problemas existenciais. Muitas vezes esquecemos que uma infância 

mal vivida ou problemática é anúncio de uma juventude pervertida, e, sucessivamente, uma 

juventude mal resolvida compromete a maturidade. Enxergamos nos adolescentes muito 

mais os pontos negativos, chegando a ser comum, quando os adolescentes fogem ao padrão, 

falarmos com surpresa, e até com certa ironia, que “nem parecem estar naquela idade!”  

 Diante dessa “marginalização” dos adolescentes na vida real, resolvemos refletir 

como é descrita esta fase na ficção. Seriam os jovens personagens da ficção também 

vítimas dos rótulos de que são taxados os personagens reais? Quais os valores que 

sustentam a personalidade desses personagens? 

 Neste trabalho nos propomos a encontrar os valores que permeiam esses 

personagens. Primeiro, analisaremos teoricamente como os valores podem ser inseridos 

numa obra literária. Depois, traçaremos um perfil psicológico de três figuras adolescentes 

femininas (pois, acreditamos que a adolescência feminina e a masculina têm diferenças 

marcantes), em três autores: Marcel Proust, Clarice Lispector e Anne Hébert. E, por fim, 

concluiremos traçando um paralelo entre os personagens ficcionais e os reais no que se 

refere aos valores que projetam a imagem da adolescência nos seus universos respectivos. 

 Acreditando que a literatura influencia o leitor, privilegiamos uma reflexão pessoal 

sobre a possível poeticidade de uma idade tão conturbada, que a todos assusta. Desfazendo 

o mito de que tudo na adolescência é problemático, buscaremos a raiz das reações dos 

jovens no processo de passagem, onde as perdas e os ganhos modelam a personalidade do 

futuro adulto. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 

  Nous reconnaissons, depuis quelques dizaines d’annés, l’adolescence comme 

la période où se produisent les changements majeurs de la personnalité et où se definissent 

la plupart des traces caractéristiques de l’identité. Cependant, jointe à cette conscience de 

l’importance de l’adolescence, nous avons la certitude que cette phase est une phase de 

dilemmes. Alors, nous taxons les jeunes de “casse-pieds”, et imaginons cette phase comme 

l’unique barrière à franchir comme la puberté était la seule époque de problèmes 

existentiels. Souvent nous oublions q’une enfance problématique annonce une jeunesse 

troublée, et, qui en conséquence, une jeunesse mal résolue peut compromettre la maturité. 

Nous apercevons chez les adolescents plutôt les points négatifs. Il y a même un dicton ainsi 

formule: quand les jeunes ne sont pas problématiques, “ils ne sont pas dans la bonne 

phase!” 

 Devant cette “dépréciation” des adolescents dans la vie réelle, nous avons refléchir 

comme cela se passe dans l’écriture. Est-ce que les jeunes personnages des fictions sont 

aussi victimes des stéreotypes que nous utilisons pour décrire les personnages réels? 

Quelles sont les valeurs qui servent de support  à la personnalité de ces êtres imaginaires? 

 Dans ce travail nous nous proposons de rechercher les valeurs qui inspirent ces 

personnages, d’abord en analysant théoriquement comment les valeurs s’insèrent dans 

l’oeuvre littéraire; ensuite, nous traçons un profil psychologique de trois figures 

d’adolescentes (parce que nous croyons que l’adolescence feminine et masculine sont bien 

differentes), chez trois écrivains: Marcel Proust, Clarice Lispector et Anne Hébert; et, pour 

finir, en construisant une analogie entre les personnages fictionnels et les êtres réels sur le 

plan des valeurs projetes à l’image de ces adolescentes dans leur univer respectif. 

 Nous croyons que la littérature influe sur le lecteur, aussi nous concluions la 

réflexion personnelle sur la possibilité d’existence poétique de cette âge charge de 

problèmes. Renversant le mythe de “l’adolescence problématique”, nous montrerons les 

racines des réactions des jeunes dans les rites de passage de l’adolescence à la maturité 

avec ses pertes et ses gains.  
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INTRODUÇÃO 

 
 
 Desde os tempos mais remotos as crianças são tratadas de maneira diferenciada. 

Muitas vezes eram vistas como miniaturas dos adultos, mas sempre lhes foi respeitada a 

condição de aprendiz, respeito esse que variava numa escala (rigidez/liberalidade) que era 

ditada pela cultura do grupo ao qual pertenciam. Percebia-se apenas que ao aproximar-se da 

fase adulta “a criança” ficava mais impetuosa, e questionava mais os padrões aos quais era 

submetida. Entretanto, não se fazia grande distinção entre infância e adolescência, 

chegando a parecer que acabando uma iniciava-se automaticamente a outra. Foram comuns 

as cerimônias que marcavam a passagem de uma fase a outra, o casamento era a mais 

freqüente delas, em alguns casos eram os pais, representantes sociais dos filhos, que 

decidiam quando e com quem os filhos passariam o resto de suas vidas. Esperava-se que 

depois do matrimônio os nubentes adotassem imediatamente uma postura adulta. Hoje as 

cerimônias, na maior parte das culturas, são apenas comemorativas e festivas, sem nenhum 

atributo de responsabilidade para os jovens. Isso porque os valores sociais foram mudando, 

reconhecemos hoje o turbilhão de mudanças (desenvolvimento físico, amadurecimento 

sexual, modificações sociais, surgimento do raciocínio hipotético-dedutivo) que envolvem 

os jovens como uma grande onda que apavora. Mas, em meio à tempestade, reconhecemos 

também as novas atribuições dos jovens, muito mais autônomos e informados, eles têm 

consciência das mudanças da fase, e, em geral, tornam-se verdadeiramente responsáveis 

pelos seus atos muito mais cedo que os adolescentes de outras datas. 

 Assim, a adolescência, tal como a concebemos hoje, é um tema bastante recente; 

começou a existir mais precisamente no início do século XX, quando passou a ser 

reconhecida por nós como a idade favorita, os pequenos desejam alcançá-la cedo e nela 

permanecer muito tempo (Gutierra, 2003, p.26), e os adultos sentem saudade dela. O que 

mudou não foi a adolescência, mas a maneira de abordá-la e vivê-la. 

 A literatura não ficou indiferente perante essas mudanças, ao contrário, desde muito 

cedo podemos encontrar o registro da adolescência em lendas e mitos de cunho educativo. 

Por exemplo a história de Siegfried (Greene, 2001, p.65-67) narra a vida de um rapaz 

nascido sem família, que herdou dos seus pais apenas uma espada quebrada, mas que, com 

ela restaurada, venceria qualquer batalha. Ele foi criado por um anão que cuidou dele a 

contragosto, apenas por interesse que um dia ele vencesse o dragão e capturasse um grande 
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tesouro. O rapaz soube, através de um pássaro, quais eram as reais intenções do anão, e 

aguardou o momento em que o anão contou-lhe sobre o dragão para vingar-se, matando não 

apenas o dragão, mas o anão também. Do tesouro ele levou apenas um capacete capaz de 

torná-lo invisível e um anel. A história conta a luta de cada ser humano ao passar pela 

adolescência, a luta pela autonomia, a restauração do legado dos antecessores, e o desejo de 

destruir a ganância. Outros exemplos de personagens adolescentes são: Guiglain, que narra 

a busca da identidade; Gilgamesh, que questiona o que é a vida; Adão e Eva, que rompem 

com o paraíso, símbolo da casa paterna; Buda, que recebeu o apelo à vocação mística; e 

muitos outros heróis adolescentes que foram representados nas narrativas mitológicas.  

Essa fase foi retratada também nos romances, poemas e peças teatrais, onde pode 

ser perfeitamente documentada a evolução do tratamento dado ao tema através dos tempos. 

A literatura ilustrou a adolescência com ingenuidade e perspicácia nos contos de fada como 

Cinderela, A Bela e a Fera, Alice no País das Maravilhas, Chapeuzinho Vermelho, João e 

Maria; com heroísmo nos romances de cunho moralizante, onde os jovens lutavam pela 

própria sobrevivência, escapando com sucesso aos problemas mais atrozes, como exemplo: 

A Escrava Isaura (Bernardo Guimarães), David Copperfield (Charles Dickens), Pollyanna 

moça (Eleanor H. Porter), e outros; com paixão pelas descobertas da puberdade, 

exemplificada em As Três Marias (Rachel de Queiroz), Dom Casmurro (Machado de 

Assis), As Meninas, (Lygia Fagundes Teles), etc. 

Títulos não faltam para conferir a importância da adolescência na literatura, em 

todas as culturas e todas as épocas, o tema tornou-se “preocupação de moralistas e 

políticos, depositária de valores novos, capazes de reavivar a sociedade velha e esclerosada 

(Gutierra, 2003, p.27).”  

A adolescência é abordada nos textos não apenas como uma faixa etária 

determinada, mas como um conjunto de atitudes comportamentais que caracterizam a fase, 

afinal, como diz  

Greene (2001, p.65), “essa batalha pela autonomia é um rito de passagem que todo jovem 

enfrenta – e pode ter que ser travada muitas vezes, em muitos níveis diferentes, da 

adolescência à casa dos 30 anos, até nos sentirmos confiantes, reais e com mérito suficiente 

para expressar o que somos da maneira mais positiva e criativa. ”O romance Nacionalidade 

Estrangeira (Claudia Mattos, 2001), por exemplo, trata de jovens senhoras que têm atitudes 

imaturas para suas idades reais, caracterizando uma adolescência tardia.   
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Agora, numa época onde a informação está ao alcance de todos, em que os jovens 

desenvolveram um espírito crítico que desmascara a face oculta do universo ficcional e 

descobre sarcasmo até mesmo nos contos de fadas, os personagens adolescentes preferidos 

são aqueles que sofrem e nem sempre conseguem acabar bem, saindo das crises geralmente 

com atitudes bem humoradas, como por exemplo, os jovens encontrados em livros como 

Desventuras em série (Lemony Snicket), O Diário da Princesa (Meg Cabot), Confissões de 

Adolescente (Maria Mariana), O Diário de Tati (Heloísa Périssé), e outros. A mudança da 

abordagem feita aos jovens dos romances é evidente, mas o que diferencia os jovens da 

ficção dos reais?  

 Num outro prisma, levando em consideração o que foi descrito no prefácio do livro 

Confissões de Adolescente: “o adolescente é um bicho ético, que detesta a hipocrisia: está 

procurando em cada experiência nova um fundamento da arte de viver. Para isso a verdade 

é essencial” (Mariana, 1973, p.7), não poderíamos assim, falar de adolescência sem buscar 

a ética e a moral que fundamentam o comportamento dos jovens. Para Hanly (1995, p.225), 

“valores são fenômenos que naturalmente ocorrem. Os valores originam-se nos impulsos 

enquanto governados pelo princípio do prazer e nas defesas erigidas contra os impulsos”. 

Logo nos primeiros instantes de vida a criança sente-se desamparada e começa a perceber e 

distinguir os atos que lhe proporcionam dor e os que lhe proporcionam prazer, para Freud 

(1895) 1 aí está “a fonte primitiva de todos os motivos morais”. Com o tempo, começam a 

perceber que algumas atitudes suas podem transformar a dor em prazer, começa então a 

busca pelo prazer, que impulsionará a criação de valores morais pessoais, mas que também 

compreenderão os valores morais da sociedade a que pertencem. “O objetivo fundamental 

dos seres humanos é a busca da felicidade. A natureza humana outorga o mais alto valor ao 

estado de felicidade”  (Hanly, 1995, p.210). É então buscando esta felicidade que o ser 

humano recua em seus ímpetos quando sabe que será castigado e avança em suas 

realizações quando sabe que será bem sucedido, criando uma escala de valores morais, 

evidentemente, uma escala que se auto-regula segundo os interesses momentâneos de busca 

da felicidade. Estes “freios” são comumente chamados de “limites”.   

 “Com a puberdade e adolescência, o advento da maturidade sexual traz consigo uma 

nova oportunidade de autonomia moral [...] o indivíduo começa a experimentar a si mesmo 

como pertencente a si mesmo”(Hanly, 1995, p.223), é o que o autor denominará de 
                                                 
1 Apud HANLEY, Charles. O Problema da Verdade na Psicanálise Aplicada. Trad. Raul Filker. Rio de 
Janeiro. Imago. 1995. p.212. 
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“rebelião adolescente”, que pode ser saudável ou não. Nesta fase os valores são 

freqüentemente testados e contestados, daí nosso questionamento ao tratar com 

personagens adolescentes: que valores estes jovens personagens transmitem ao leitor? E, 

em se tratando da literatura, como se escrevem os valores nos textos literários? 

Assim, nas páginas que se seguem, uniremos os dois temas, valor e adolescência, 

questionando os valores relacionados com a “adolescência literária”, tomando como 

elemento de analise três personagens femininos. Os personagens foram escolhidos por 

apresentarem todos uma forte relação com o mar. Paralelo este, adolescência X mar, 

utilizado muitas vezes também na teoria psicanalítica, como analogia às fases de calmaria e 

agitação tão comuns aos jovens, fato que nos chamou a atenção. Segundo Chevalier (2002, 

p.592), o mar é “símbolo da dinâmica da vida. Tudo vai do mar e tudo retorna a ele: lugar 

dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos”, logo, o mar é a analogia 

perfeita para a adolescência. 

Poderíamos ter analisado vários personagens de um só autor, ou personagens apenas 

de autores brasileiros, mas isso nos daria uma visão individualizada dos valores que 

permeiam a adolescência ficcional, teríamos o perfil do adolescente em um autor ou em 

uma cultura. Ou ainda, poderíamos ter concentrado nosso estudo em obras de escritoras, 

que têm a vivência real do que é a adolescência feminina, mas escaparia a visão masculina, 

ou melhor, a criação masculina das jovens ficcionais, faltaria saber como um escritor 

abordaria o tema. Optamos então por analisar personagens femininos de autores variados, 

de nacionalidade, temporalidade, e sexo distintos, com intuito generalizar os valores 

encontrados como próprios à maioria das jovens escritas nos romances. Cabe ainda explicar 

que nos detivemos apenas em personagens femininos para evitarmos uma discussão maior, 

que demandaria um outro estudo, concernente à diferença comportamental dos sexos na 

adolescência. Esta opção, porém, nos fez analisar mais detalhadamente os traços femininos 

que delineavam a imagem das adolescentes em questão. Recorremos a autores como Lúcia 

Castelo Branco (1991), Nelly Novaes Coelho (1993), Andréa Nye (1995), Virginia Woolf 

(1985), dentre outros, para aprofundarmos a discussão sobre o conturbado tema da 

existência de uma escrita genuinamente feminina que tenha influenciado na personalidade 

das personagens estudadas. 

Dividimos nosso trabalho em quatro capítulos: o primeiro, trata da importância dos 

valores morais na existência humana, e da maneira pela qual os valores são inseridos nas 
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obras literárias. Para tal basearemos nosso discurso em Hanly (1995), e Vicent Jouve 

(2001), buscando os exemplos nos romances de MP, CL e AH.  

Os três capítulos seguintes destinam-se a análise dos valores em cada personagem 

analisado, como suporte teórico recorremos a Kristeva (2002), Mishahi (2001), Zagury 

(1997), Viorst (2003), dentre outros. A seqüência, MP, CL e AH, foi adotada em função da 

relação da personagem com o mar, partindo da menos envolvida para a mais envolvida com 

o mar, o que coincide também com a seqüência cronológica de surgimento das obras, da 

primeira publicada a mais recente. 

No segundo capítulo, falamos de Albertine, personagem do romance “À Sombra das 

Raparigas em Flor” do escritor Marcel Proust (1987). Intitulamos o capítulo “Uma visão 

do mar de Balbec”, pois o personagem narrador sempre pensa no mar desta praia ao 

encontrar com Albertine, talvez por ter registrado em sua memória a primeira imagem que 

teve da jovem, passeando sobre um dique, com a paisagem do mar ao fundo, ou, quem 

sabe, apenas por ter iniciado sua amizade num veraneio em Balbec. O fato é que, mesmo 

depois de muitos anos passados do primeiro encontro, quando estão em frente à lareira, em 

Paris, o narrador descreve o mar ao observá-la. Nesse capítulo buscamos embasamento nos 

textos de Wilson (1993), Breeur (2000), Citati (1999), e outros, para o estudo específico da 

obra de Marcel Proust.  

No terceiro capítulo focalizamos Joana, personagem do romance “Perto do 

Coração Selvagem” de Clarice Lispector (1998), o título do capítulo é “Um mar entre 

quatro paredes”, pois a personagem freqüentou a praia em companhia do pai na infância, e 

guardou a sensação para sempre. Depois da morte do pai, Joana foi viver na casa de uma 

tia, perto do mar, o que fez estreitar os laços de identificação. Então, ela transporta a 

sensação de estar no mar pelo resto da vida, até quando esta morando na cidade, longe do 

mar, ela tem a sensação de senti-lo nos lençóis de sua cama. Os autores que nos deram 

suporte para o estudo de CL foram, Iannace (2001), Sant’anna (1973), Coelho(1993), etc.  

E, finalmente, no quarto capítulo, intitulado “Uma garota feita de mar”, tratamos de 

Nora, personagem de “Os Gansos Selvagens de Bassan” (Hébert. 1982), que é uma jovem 

nascida num pequeno lugarejo à beira-mar, vivendo em estreita relação com a praia, ela 

própria se define como “nascida do mar”.  Para a análise da obra de AH, contamos com a 

ajuda de nomes como Boivin (1990), Falcão (1995), Backès (1981), Moisan (1996), e 

outros, citados na bibliografia.  
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O envolvimento de Albertine, Joana e Nora com o mar nos remeteu a imagem da 

escultura de Camille Claudel, “A Onda”2 , que em nossa leitura representa cada uma das 

personagens adolescentes que trabalhamos forçadas a transpor a grande onda, que seria a 

própria adolescência. 

Nosso objetivo neste trabalho é mostrar como as histórias e imagens romanescas 

podem transformar nossa visão da adolescência, levando-nos a valorizar os pontos positivos 

tantas vezes esquecidos nessa fase de formação vivida por todos, independente de cultura, 

raça ou credo.  Queremos, através do universo ficcional, levar nosso leitor a enxergar e 

analisar a realidade com mais compreensão e tolerância, a fim de facilitar as   relações entre 

adultos e adolescentes, e favorecer a formação de adultos mais aptos a lidar com os valores 

sociais que dinamizam a vida. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Imagens utilizadas na capa deste trabalho e no início do primeiro capítulo. Título original: La Vague (1897-
1902) – inspirada na obra “As Três Faunas” de Auguste Rodin. 
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19 

CAPÍTULO I 

 
OS VALORES NA LITERATURA 

 

 

I. 1 OS VALORES 

 

Iniciamos este capítulo determinando a importância dos valores morais na 

existência humana. Conforme já vimos na introdução deste trabalho, o instinto de distinguir 

o que é bom ou mau é desenvolvido desde a fase da lactação, depois, vem a fase de 

transformar o que é ruim em algo que dá prazer (quando, por exemplo, a criança recorre ao 

ato de chupar o dedo para se consolar da falta do peito materno, caminho mais fácil que 

chorar até ser atendido), e, por fim, vem a construção da consciência de que algumas atitudes 

suas facilitarão a vida, e outras, ao contrário, dificultarão. Estas “aquisições infantis” 

acompanharão o indivíduo pela vida inteira num jogo de dever/poder/querer, onde o medo 

regula as ações, criando ao lado das motivações um comportamento moral próprio a todo ser 

humano. Não se pode, no entanto, deixar de registrar o poder avassalador que o desejo tem 

em nossa existência. Segundo Spinoza, “o desejo é a essência do homem”3, ainda que, com 

toda sua força, o desejo tenha que travar uma luta quase que constante com o dever: 

 
O dever só passa por cima do desejo quando o medo das conseqüências de agir segundo um desejo é 
até mesmo maior que o prazer antecipado de fazê-lo. Nisto não há diminuição no valor moral ou 
social da habilidade de um senso de dever: qualquer pessoa que não possa ser desta maneira guiada 
pela dor antecipada tem, nesta medida, um caráter psicopático moral e socialmente inferior. (Hanly, 
1995,p.219) 
 
Ou seja, neste jogo de dever/poder/querer, o vencedor na maioria dos casos é o 

dever, que pode ser regido por um medo de retaliação ou punição, por um medo de 

autopunição através da culpa, ou ainda por um medo de empatia ou identificação com a 

vítima de sua ação, o que acarretaria uma agressão a si próprio (Hanly, 1995, p. 225-227). 

O desejo do homem é antes de mais nada,  proteger-se, motivo pelo qual  cria toda uma 

gama de valores morais. 

 

                                                 
3 Apud. MISRAHI, Robert. A Felicidade. Ensaio sobre a alegria. Trad. Flávia Nascimento. Rio de Janeiro. 
DIFEL. 2001. p. 9. 
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A moral, como interrogação tradicional sobre as ações que merecem ser consideradas como ‘boas’ e 
sobre as que merecem ser chamadas ‘más’, [...] não passa de um caso particular no seio de uma 
interrogação muito vasta. Essa interrogação está mais estreitamente ligada ao simples fato de se viver 
e agir e ao simples fato de que, para agir, é preciso antecipar os fins e escolher aqueles que nos 
levarão na direção de nosso futuro: por isso essa interrogação diz respeito aos sentidos e conteúdos 
que queremos dar à nossa vida. (Misrahi, 2001, p. 27-28) 

 

 Regidos pelos desejos e pelos medos, imprimimos em todos os nossos atos um valor 

que regula a qualidade que buscamos para nossas vidas, este é um processo muito sutil, e as 

vezes mesmo inconsciente, mas que está presente em nossas atitudes mais primitivas. 

 

 

I.2 TEXTUALIDADE E VALOR 

 

Também na literatura, estamos sempre às voltas com a questão dos valores, quer 

numa visão mais ampla, que pretende ditar qual o valor que tem uma determinada obra, 

quer numa visão mais particularizada, que imprime uma moral às atitudes dos personagens, 

ou apresenta uma ideologia nas entrelinhas de um texto. No primeiro caso, como disse 

Compagnon (2001, p.226):“O valor depende de uma reação individual: como cada obra é 

única, cada indivíduo reage a ela em função de sua personalidade incomparável”, logo, não 

existe uma fórmula que determine se um romance será ou não considerado um clássico, se é 

um “bom” ou “péssimo” livro. 

Concentraremos, então, nossas investigações em desvelar como os valores sociais 

agem sobre a literatura, e como os valores veiculados pela literatura podem agir sobre os 

valores sociais. Numa via de mão dupla, que desejamos aqui trilhar em ambos os sentidos. 

Este tipo de análise nos levará “a uma aproximação por vezes de cunho genético (de 

onde vêem os valores que encontramos no texto?), outras vezes de cunho semiológico (por 

quais processos o texto torna visíveis os valores?) (Jouve, 2001, p. 15).”4 

No que diz respeito à aproximação de cunho genético é incontestável a dupla 

influência sociedade/literatura. O texto reflete a leitura do mundo feita por seu autor, e, 

carrega em si as características desta leitura. Uma vez lido, o texto pode transformar as 

relações sociais, via leitor, ainda que muito sutilmente.  

                                                 
4 A tradução das citações dos textos originalmente em francês é de nossa responsabilidade. 
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Os três romances analisados (ASRF, PCS e OGSB), reenviam à vida interior dos 

narradores, apresentando os mecanismos que possibilitaram ao mundo exterior 

(trans)formar suas consciências ideológicas. 

Desta forma, Em Busca do Tempo Perdido, escrito a partir de 1896, quando, 

segundo Cavalcante (1986, p.61), “era o fim de um século e tudo o que ele significava. Era 

o crepúsculo da ‘Belle Époque’, com seus salões, seus nobres, seus artistas vivendo em 

tempo e ritmo de despedida. É esse mundo de transição que é fixado por Proust”, que 

retrata um estudo da alma humana, numa minuciosa observação da transformação da 

sociedade no fim do século. Podemos dizer, sem medo de errar, que os valores contidos 

nesta obra foram tirados do próprio universo proustiano. Sua obra foi muitas vezes vista 

como autobiográfica, seus personagens têm características de pessoas de seu convívio, fato 

comprovado por diversos estudos genéticos (retomaremos este assunto mais adiante, no 

capítulo destinado a Albertine).  

De Perto do Coração Selvagem, publicado em 1944, Coelho (1993, p.178) diz: 
 
 (...) o aparecimento desse romance coincide com um momento crucial no mundo: a segunda guerra 
mundial estava no auge; [...] No Brasil, consolidava-se o Estado Novo Getuliano e na área da 
literatura estavam em voga: o romance regionalista e o romance urbano-intimista. [...] Como toda 
obra inaugural, Perto do Coração Selvagem não teve repercussão imediata junto ao grande público.  
  
O romance de CL reflete a amargura da mulher ainda muito dependente da família, 

travando uma guerra com seus próprios sentimentos, como era, sem dúvida, o dilema de 

muitas mulheres reais da época.  Integrante desse universo feminino inconformado, Clarice 

também não escapou de colar recortes de seu próprio mundo em seu primeiro romance, 

como confirmam as palavras de Iannace (2001, p.42): “As páginas de Perto do Coração 

Selvagem remontam a uma infância e uma adolescência em parte semelhantes às da 

ficcionista. Isto é, Joana parece não se adequar ao mundo daqueles que a cercam; como 

Clarice, é muito ligada ao pai, perde a mãe ainda menina e passa a viver sob a guarda da 

tia”.  

O romance Os Gansos Selvagens do Bassan foi publicado em Paris, no ano de 1982, 

é portanto, o mais atual dos romances aqui estudados, por isso o registro não difere muito 

do momento que vivemos. Contudo, devemos remarcar as características do romance 

quebequense, onde o cenário é extremamente diverso do nosso, como descreve Falcão 

(1995, p.114): 
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O clima áspero e as tempestades de inverno que podiam congelar um homem até a morte no 
caminho entre sua casa e o estábulo, não ajudaram a desfazer a noção de dependência do homem [...] 
a ênfase recai sobre a parte da ideologia que se referia à impotência e à insignificância humana, as 
quais tornavam o homem mais do que nunca dependente da Igreja como instituição que custodia a 
graça divina . 
 
 Assim, o social age na obra de Anne Hebért apresentando personagens vítimas da 

sociedade e do ambiente castigado pelo frio, e porque não dizer, age nela própria, pois, 

segundo Boivin (1990, p. 326), AH escreveu este romance: 

 

baseada num fato real ocorrido em 1933, na cidade de Gaspésie, onde duas primas, Marguerite e 
Maud Ascah, desapareceram após uma visita na casa da tia. O cadáver mutilado da garota mais 
jovem, 15 anos, foi devolvido pelo mar um mês mais tarde. E, alguns ossos da mais velha, 17 anos, 
foram encontrados no início de dezembro. O assassino, Wilson Philips, 18 anos, primo das vítimas, 
foi detido, julgado e liberado. Anne Hébert contou em entrevista a Jean Royer que, tinha 20 anos na 
época do crime, ficou aterrorizada, e guardou a história consigo por longos anos. Depois, tentou 
escrever o romance em primeira pessoa, mas não gostou. Tentou uma segunda versão, narrando 
através de Percival, um ingênuo garoto. Mais uma vez não gostou. Por fim, resolveu fazer cada 
capítulo com um narrador diferente, versão que foi publicada. 
 
Neste caso, o drama real presenciado pela autora foi modelado até tornar-se a obra 

de arte que hoje podemos ter em mãos, num belo exemplo da influência do mundo real no 

ficcional, da transformação da dor em arte. 

Passando agora para a análise semiológica dos valores contidos na obra, ressaltamos 

as palavras de Jouve (2001, p.19): “Da seleção de palavras e expressões valorativas 

podemos detectar os cernes de preocupação ou de interesse do autor, que não são jamais 

neutros”, donde concluímos que, desde a escolha do nível de linguagem, o autor tem a 

intenção de direcionar a leitura, de dirigir-se a determinado público, de dar realce a 

determinada causa.  

A linguagem usada nos romances de CL e AH é familiar e informal. Evidentemente, 

Marcel, narrador do romance de MP, não pôde usar uma linguagem tão informal assim, 

além das dezenas de anos que separam sua obra das outras duas, temos que levar em 

consideração a posição social retratada em cada romance: este retrata pessoas da alta 

sociedade parisiense, fazendo menção a grandes nomes das artes e da política da época; o 

romance de CL retrata a classe média brasileira. Joana, personagem narrador, teve um pai 

escritor, tem um marido advogado iniciante na carreira, e ela mesma dedica-se apenas aos 

afazeres domésticos; Já o romance de AH, retrata a comunidade de uma pequena aldeia de 

pescadores no Canadá, onde a vida simples e familiar é descrita detalhadamente. Contudo, 
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apesar de ambientes sociais tão diversos, nos três casos, o leitor sente uma grande 

intimidade com os textos, principalmente por serem narrados em primeira pessoa.  

 Jouve (2001, p.35) denomina “pontos de valor” “as manifestações de valores à nível 

local, e  a avaliação global destes valores locais é que vão fundamentar o sistema 

ideológico do texto, permitindo ‘costurar’ sua mensagem”, ou seja, os “pontos de valor” 

são expressões responsáveis pela tessitura valorativa do texto, servindo para apresentar um 

novo ponto de vista do narrador, ou  para reavivar o viés ideológico que permeia a obra.  

 Existem três formas para um personagem manifestar os valores: pelo que pensa 

(plano semântico), pelo que diz (plano sintático) e pelo que faz (plano pragmático). 

Para o plano semântico, Vincent Jouve (2001) determina numa dimensão subjetiva, 

que um discurso pode manifestar seus valores por meio da escolha: do tema; do registro das 

falas; do registro das imagens; e das expressões valorativas.  

Podemos assim dizer que o tema da liberdade individual e da afirmação de si 

mesmo é comum aos três livros; o registro das falas é, como já foi dito anteriormente, em 

nível familiar; as imagens que traduzem o pensamento dos personagens são, em sua 

maioria, opacas para as obras de MP e CL, revelando o caráter introvertido das 

personagens: 

 

(...)Eis por que a maior parte da nossa memória está fora de nós, numa vibração de chuva, num 
cheiro de quarto fechado ou no cheiro de uma primeira labareda, em toda parte onde encontramos de 
nós mesmos o que a nossa inteligência desdenhara, por não lhe achar utilidade, a última reserva do 
passado, a melhor, aquela que, quando todas as lágrimas parecem estancadas, ainda sabe fazer-nos 
chorar (Proust, 1999, p.172). 
 
(...) Por que surgem em mim essas sedes estranhas? A chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa 
me acordou, abriu as portas de meu bosque verde e sombrio, desse bosque com cheiro de abismo 
onde corre água. E uniu-o à noite (Lispector, 1998, p.67). 
 
No texto que recortamos de MP, encontramos o narrador remoendo seus 

pensamentos em imagens sombrias como confirmam as expressões chuva e quarto fechado, 

ele fala da memória  fraca como a primeira labareda e triste como as lágrimas e o choro, 

imagens assim, opacas, são freqüentes neste romance.  

Em CL, as imagens são ainda mais opacas que em MP, e evocadas com maior 

freqüência. Na passagem que descrevemos acima, a moça encontrava-se no quarto do 

internato, olhando uma janela “aberta para a noite”, refletindo. Também a chuva, desta vez 

aliada às estrelas, ao bosque e à noite, é caracterizada como elemento para “escurecer” a 

imagem, que é fortemente marcada pelos adjetivos sombrio, fria e densa. O cheiro de 
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abismo diz respeito ao medo que sentia de tornar-se adulta, de encontrar-se com fatos que 

ainda eram misteriosos para ela, como a chegada da menarca. 

Já em AH as imagens são, em grande parte, luminosas, reveladoras do caráter vivaz 

da personagem Nora: “Amo os dias brancos de calor, o céu e a água se refletem 

mutuamente, uma fina névoa morna se propaga em todo canto, a areia mole, cor de ostra, as 

marcas dos pés se desfazendo. A linha do horizonte é intocável. O primeiro dia do mundo 

ainda não nasceu. Está na divisão da água com a terra” (Hébert, 1982, p.113). Totalmente 

contrário aos exemplos que vimos anteriormente, neste trecho, encontramos expressões que 

mostram a alegria de viver da personagem, como é o caso de dias brancos, demonstrando a 

iluminação do sentimento de amar que ela declara inicialmente sentir. Tudo está em 

harmonia, o céu e a água se refletem mutuamente. A incerteza que ainda se vai viver, o 

primeiro dia do mundo, não assusta a personagem, que sabe da fugacidade das coisa por 

observar a areia mole e as marcas dos pés se desfazendo. E cita ainda a linha do horizonte 

inatingível como a esperança e determinação da personagem. 

Mas as imagens opacas e escuras não são excluídas por AH, e servem para revelar 

os momentos de medo, ansiedade e premonição da personagem: 

 

Visto daqui, de cima para baixo, o mar parece imóvel, apenas enrugado na superfície, mas nós bem 
sabemos, por tê-lo visto sempre de perto, que buracos profundos, que ondas nascem e morrem a cada 
instante sobre suas costas enormes, à vontade do vento e da agitação profunda do abismo (Hébert, 
1982, p. 120) . 
 
As expressões acima destacadas reforçam a face enganosa das coisas, que tal como 

o mar, vistas de longe parecem imóveis, apenas enrugadas, mas vistas de perto mostram-se 

enormes,  profundas, agitadas, e ao sabor do vento, que representa o destino. 

Quanto às expressões valorativas, elas podem ser apresentadas sob diferentes 

formas: nas formas modalizantes; no vocabulário dos sentimentos e das paixões; nos 

adjetivos que testemunham um julgamento pessoal; nos advérbios de frase; e nos 

juramentos. Tais expressões permeiam todos os textos, basta uma leitura mais atenta para 

encontrá-las, vamos em seguida exemplificar cada uma delas. 

•    As  formas   modalizantes,  apóiam-se  nos    desejos   e  nas  proibições,  e     

refletem “o querer e o dever fazer”, ou seja, “o lícito e o proibido” do universo romanesco.  

Assim, em determinadas situações, podemos detectar uma transgressão aos 

costumes da época transcrita. Dizia a mãe do jovem Marcel: “Se ainda tens o mesmo 
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grande desejo de ouvir a Berma5, creio que teu pai talvez permitisse que vás: tua avó 

poderá levar-te”(Proust, 1999, p.17). O leitor pode deduzir desta citação que, naquela 

época, não era bom permitir aos jovens que fossem assistir concertos e peças teatrais, mas 

ao jovem Marcel, filho mimado, o “querer fazer” era mais importante que o “dever fazer” 

ditado pela sociedade, e como era seu grande desejo, sua família arrumava um jeito de 

fazer-lhe as vontades, criando a concessão de que fosse acompanhado da avó. 

 Um outro exemplo, é o comentário da tia de Joana, que registra o castigo dado aos 

jovens que errassem: “Acho que se meu irmão fosse vivo não hesitaria em matricular Joana 

num internato, depois de vê-la roubar”(Lispector, 1998, p.50-51). Esta passagem revela que 

o internato, na sociedade de Joana, era uma instituição que impunha o “dever” acima de 

qualquer impulso do “querer”. Como os valores sociais eram bem respeitados pela família 

de Joana, e nenhum laço afetivo existia para que lhe fizessem concessões, ela seria levada 

ao internato para aprender a comportar-se. 

E, um último exemplo de forma modalizante é a descrição do dilema vivido por 

Nora, temendo ser iniciada na vida sexual por alguém que não desejasse: “Meu Deus, faça 

que o primeiro não seja Percival que é idiota, nem meu tio Nicolas que possui a ciência do 

bem e do mal, como a árvore no meio do paraíso terrestre” (Hébert, 1982, p. 119). Aqui o 

“(não)querer fazer” da personagem luta contra um destino que ela teme ser determinado 

sem seu aval, mas com o consentimento da sociedade, que tudo via e nada fazia para 

impedir, por exemplo, que o tio assediasse a sobrinha. 

• O  vocabulário dos sentimentos   e   das paixões é, também, como as  formas  

modalizantes, um testemunho das tendências e recuos do personagem, mas não tem o pesar 

do “dever fazer” imposto pela sociedade, é um testemunho mais impulsivo, determinado 

apenas pelo desejo do personagem. Por exemplo, Marcel, falando de seus sentimentos por 

Gilberte, é pura contradição, ao mesmo tempo que diz ter completa indiferença por ela, 

passa os dias a reviver o passado, o tempo quando ainda estavam juntos. Este trecho traduz 

bem a personalidade adolescente do rapaz: 

 

Tinha eu chegado a uma quase completa indiferença para com Gilberte quando, dois anos mais 
tarde, parti com minha avó para Balbec.[...]No entanto, no momento da partida e nos primeiros 
tempos de minha estada em Balbec, a minha indiferença era ainda intermitente. Muitas vezes, eu 

                                                 
5 Atriz que interpretava peça clássica de Racine, para a qual serviu de modelo a atriz Sarah Bernhardt. Na 
narrativa, um espetáculo importante, que segundo “o Sr. Norpois [...] constituía, para um jovem, uma 
recordação digna de conservar “ (Proust, 1999, p.16) 
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vivia naqueles dias mais antigos que os da véspera ou antevéspera, em que amava a 
Gilberte”(Proust, 1999, p.171). 
 

Revelando os sentimentos de Marcel, o trecho acima mostra que apesar de ter 

conseguido agir com completa indiferença para com a ex-namorada, o rapaz era traído 

ainda pela  paixão adormecida, que o fazia viver do passado. 

Por sua vez, Joana, falando do que sentia ao estar ao lado do homem que julgava 

amar, o professor, registra o sentimento negativo que tinha em relação aos tios: “Ela 

continuava a ouvi-lo e era como se os seus tios jamais tivessem existido, como se o 

professor e ela mesma estivessem isolados dentro da tarde, dentro da compreensão” 

(Lispector, 1998, p.53). Aqui o sentimento que Joana julgava ser amor, revela-se como 

fuga, isolamento dos problemas familiares.  

Ou podemos exemplificar ainda o vocabulário dos sentimentos com Nora, que 

depois de receber seu primeiro beijo na boca, registra a repulsa que tem pelo Bob Allen: 

“Ele me beijou na boca, como um homem beija uma mulher. [...] Meu Deus, faça que o 

primeiro não seja Bob Allen”(Hébert. 1982 p.119). Nada no texto dizia que não poderia ser 

Bob Allen, um rapaz jovem como ela, mas as emoções da personagem declaravam seu 

sentimento de rejeição àquela possibilidade.  

Concluindo, através do vocabulário dos sentimentos e das paixões podemos 

descobrir sentimentos que não têm razão de ser, ou até que ainda estão escondidos no 

inconsciente dos personagens. 

• Os  adjetivos subjetivos, testemunham um julgamento pessoal,   que  será  de 

julgamento pessoal também para cada leitor, pois para cada um desses adjetivos pode haver 

vários significados diferentes.  Evidentemente, o contexto e o conhecimento dos narradores 

nos restringirão o leque de possibilidades, mas restarão ainda algumas. Como exemplo de 

adjetivos subjetivos podemos citar: deliciosa, adocicado e mágico, nas orações a seguir: 

 

(...) eu dizia comigo, sem parar um segundo e no entanto quase sem notar: “Que mulher 
deliciosa!”(...) (Proust, 1999, p.314). 
 
(...) roubar torna tudo mais valioso. O gosto do mal-mastigar vermelho, engolir fogo adocicado 
(Lispector, 1998, p.20). 
 
Quando eu penso bem forte nos garotos, eu me escondo no palheiro,[...] longe do olho mágico 
de minha mãe (Hébert, 1982, p.132).  
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O primeiro caso revela, direcionado pelo conhecimento que o leitor já tem de seu 

personagem Marcel, a postura machista do narrador, empregando o adjetivo deliciosa, no 

sentido mais banal que um homem pode empregá-lo para tratar de uma mulher; já no caso 

de Joana, o adjetivo adocicado revela o prazer de roubar da personagem, que sente certo 

bem estar em enfrentar os valores sociais, já que rouba em frente à tia; e para Nora, o 

adjetivo mágico deixa o leitor  sem saber ao certo se ela realmente atribui à mãe uma 

qualidade positiva ou negativa (ironia), revelando a fase de grande dúvida pela qual a 

própria personagem está passando, quando os adolescentes desconfiam sobretudo da 

família. 

• Os  advérbios  de frase,  permitem  ao locutor  avaliar  a  veracidade  do dis - 

curso, se o narrador tem ou não certeza do que está revelando ao leitor. Podemos ver, por 

exemplo, na fala de Marcel: “Afinal via claramente: “duas da tarde!” (...) (Proust. 1999. p. 

316), que ele tinha, nesse momento, verdadeiramente consciência do que estava vivendo. 

Ou, podemos ainda exemplificar o efeito dos advérbios de frase com a dúvida expressa por 

Joana  na seguinte citação: Nada existe que escape à transfiguração...- Corou.- Talvez o 

segredo esteja aí, talvez seja isso o que eu adivinhei em você... Há certas presenças que 

permitem a transfiguração (Lispector 1998 p.181). Estes momentos de dúvida são 

característicos de Joana, ela gosta de provocar e sentir incerteza. Mas, ninguém pode ser 

totalmente seguro do que é, faz, ou diz. Esta realidade, que se estende ao universo 

romanesco, pode ser detectada no discurso com os advérbios de frase, ou locuções 

adverbiais (com certeza, evidentemente, certamente, provavelmente, etc), que enfatizam a 

posição do narrador em relação ao tema tratado. 

• Os juramentos,    revelam     diretamente     os     medos,   as  convicções,   as 

 esperanças, e até o caráter dos personagens. 

Podemos detectar, por exemplo, na conversa entre Marcel e Bergotte, o caráter deste 

último: “-Ah! Isso daria muito prazer ao decorador, que é um grande artista. Hei de contar a 

ele, pois está muito orgulhoso dessa luz. Quanto a mim, confesso que não me agrada muito 

(...)” (Proust,1999, p.107). Os personagens tratavam de uma nova iluminação que foi feita 

na casa, e Bergotte deixa claro, através do juramento, a sua ironia, confirmada logo após, 

quando confessa que ele não partilha do mesmo gosto de Marcel, o leitor encontrará neste 

trecho um tom “bajulatório” no discurso de Bergotte, caracterizando este personagem como 
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declaradamente falso, já que deseja usar o elogio do outro para tecer elogios a um trabalho 

que não o agradou. 

Podemos também exemplificar o juramento com o pensamento de Joana, quando 

toma a decisão de deixar o marido, numa promessa de dias melhores, revelando valores 

machistas da época da narrativa: “Vou deixá-lo, achou num primeiro pensamento, sem 

antecedentes.[...] Vou deixá-lo, repetiu-se e dessa vez do pensamento partiam pequenos 

filamentos prendendo-o a si mesma”(Lispector,1998, p.109). O leitor sente neste episódio 

que o pensamento de abandonar o marido, um juramento íntimo, repetido, era algo que 

precisava ser afirmado no interior da mulher, já que na época não eram comuns as 

separações.  

O juramento interior é talvez ainda mais forte que o juramento explícito. Além de 

Joana, Nora também faz uso deste recurso, por exemplo, quando seguiu Stevens, seu 

juramento interior revelou o caráter insistente de sua personalidade adolescente: “Eu jurei 

segui-lo até que ele se voltasse para mim” (Hébert, 1982, p.127). 

Os exemplos das estruturas que revelam o que pensam os personagens seriam 

inumeráveis e, após uma análise bem detalhada deles todos, talvez fosse possível resumir 

em poucas palavras o que cada um deles pensa, mas essa síntese não poderia nunca basear-

se apenas na análise do plano semiológico. Os pensamentos, tais quais as ações e as 

palavras, são movidos por motivações. Assim, deixaremos para fechar o perfil de cada 

personagem no final dos capítulos a eles destinados, ou ainda, na conclusão. Seguiremos, 

buscando exemplificar como encontramos “os pontos de valor” nos planos sintático e 

pragmático. 

O plano sintático, que é o plano das combinações, revela como o personagem 

organiza seu discurso (o que diz o personagem?), deixando claras suas intenções. Jouve 

(2001, p. 52-57) diz que esta organização pode se dar de duas maneiras denominadas 

micro-organização, e macro-organização. 

Observando a micro-estrutura podemos detectar o índice de espontaneidade de um 

discurso, que visão de mundo transmite. A micro-organização se faz entre dois pólos 

denominados parataxe e hipotaxe. No primeiro as idéias são dispostas lado a lado, sem 

laços de união, determinando um texto marcado pela espontaneidade e afetividade. É um 

recurso muito utilizado nos monólogos, que é o caso dos romances de CL e de AH, como 

podemos notar nos exemplos a seguir: 
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(...) Erguendo-se, erguendo-se, o corpo abrindo-se para o ar, entregando-se à palpitação cega do 
próprio sangue, notas cristalinas, tintilantes, faiscando na sua alma... Não havia desencanto ainda 
diante de seus próprios mistérios, ó Deus, Deus. Deus, vinde a mim não para me salvar, a salvação 
estaria em mim, mas para abafar-me com tua mão pesada, com o castigo, com a morte, porque sou 
impotente e medrosa em dar o pequeno golpe que transformará todo meu corpo nesse centro que 
deseja respirar e que se ergue, que se ergue... ( Lispector, 1998,  p.200). 
 
Aqui, em CL, as idéias são além de justapostas, entrecortadas. O fluxo de memória 

do narrador joga as idéias no papel tal qual chegam à mente, deixando o leitor num difícil 

jogo de entendimento, que denuncia a confusão mental em que a personagem se encontra. 

Em AH temos também um monólogo, porém as idéias são menos entrecortadas que 

no exemplo anterior, é possível seguir as ações dos personagens mesmo sem os conectivos, 

como podemos notar no exemplo a seguir: 

 
Nós fazíamos muito barulho com os pés em cadência. Este barulho fazia parte da festa e marcava o 
ritmo. Os velhos sufocados de tanto rodar e os jovens com as faces rosa.  Sozinha minha tia Irene. 
Seu vestido apagado. Seus olhos opacos. Os músicos têm sede. Tony Brown que anda de esgueira 
decide trazer-lhes bebida. Uma grande mecha de cabelo com gel esconde o seu nariz. Ele põe a 
cerveja dentro do chapéu e passa pelos dançarinos, tentando recuá-los, as mãos ocupadas segurando 
o chapéu que derrama cerveja sobre sua calça e no chão. A dança se refaz em torno de Tony, 
apertando-lhe o corpo. A cerveja derramada escorre aos pés. Os músicos continuam com sede 
(Hébert, 1982, p.123). 
 
Nora descreve a festa em que se encontrava como se mostrasse uma série de 

fotografias, soltas, mas em ordem cronológica. Logicamente a escolha das cenas que seriam 

reveladas ao leitor passa pela questão valorativa: o que seria realmente importante mostrar? 

Em que ordem? Observamos, por exemplo, que, em meio à alegria de uma festa, ela retrata 

a tia Irene numa imagem solitária e triste, mas seu espírito jovem não permite que fique o 

resto da festa neste foco, e ela logo foge para observar os músicos. 

 Já a hipotaxe organiza e ordena logicamente as idéias e os atos entre si, construindo 

um mundo coerente, sistemático, onde a racionalidade sobrepõe a afetividade. É o caso do 

romance de MP, que testemunha, por sua organização, a lógica e a racionalidade que regem 

o universo de Marcel, como podemos notar neste trecho de idéias coerentemente 

concatenadas: 

 

Minha avó, a quem contara minha entrevista com Elstir e que se alegrava com todo o proveito 
intelectual que eu podia tirar da sua amizade, achava absurdo e pouco gentil que ainda não tivesse 
ido fazer-lhe uma visita. Mas eu só pensava no pequeno bando e, incerto da hora em que aquelas 
moças passariam pelo dique, não me animava a afastar-me. Minha avó espantava-se também da 
minha elegância, pois me lembrara de súbito das roupas que até então tinha deixado no fundo da 
mala. Punha cada dia uma diferente e até escrevera para Paris, pedindo que me enviassem novos 
chapéus e novas gravatas (Proust, 1999, p.358). 
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A macro-estrutura textual permite observar, por meio do jogo de 

narração/argumentação, o tipo de encadeamento que rege o conjunto do discurso, revelando 

a intenção enraizada nos argumentos. Um texto mais argumentativo expõe diretamente os 

valores veiculados, numa comunicação direta narrador/leitor. Enquanto um texto mais 

narrativo terá o ”filtro” do personagem, a leitura será feita na seqüência 

narrador/personagem/leitor, solidificando a certeza de uma sociedade bem fundada, 

baseada nos valores universais (Jouve, 1997, p.76-78). 

Para os romances analisados podemos dizer que os três escolheram claramente a 

total implicação do narrador com a história, detalhando o mundo material e psicológico, o 

que é explicável tratando-se de personagens narradores, que expõem seus argumentos e sua 

visão, manipulando a existência dos demais personagens e mascarando os fatos como 

convém ao detentor das palavras. O narrador comunica-se diretamente com o leitor, 

arrastando-o para o lado de sua ideologia. 

 No que diz respeito ao plano pragmático, Jouve (2001, p.57-66) expõe os três 

grandes modos de orientação determinados pela retórica clássica: o “logos” (fundamentado 

sobre a argumentação lógica e fazendo apelo à razão do destinatário), o “pathos” 

(fundamentado na afetividade, joga com a sensibilidade do destinatário), e o “ethos” 

(fundamentado na credibilidade do locutor, busca “referências” que possam reforçar seu 

discurso). 

 Evidentemente, todo texto é organizado a partir da intercalação destes três grandes 

modos, favorecendo cada um de acordo com as intenções do autor em determinado 

momento.  

O logos, que é revelado em todas as figuras utilizadas para a demonstração (a 

definição, a analogia, a antítese, o paradoxo, etc), valoriza implicitamente a razão e o 

espírito lógico.  Nos romances em questão o logos é encontrado em várias situações, tanto 

nas controvérsias ideológicas do narrador com o mundo, como nas situações íntimas. Por 

exemplo, no romance de Clarice Lispector, quando Joana reclama um filho ao marido com 

quem já não pretende mais viver: 

 
- Só terminará quando eu tiver um filho, repetiu ela vaga, obstinada. [...] 
- O que houve entre nós por si só não basta. Se eu ainda não lhe dei tudo, talvez você me procure um 
dia ou eu sinta sua falta. Enquanto que depois de um filho nada nos restará senão a separação 
(Lispector, 1998, p.177). 
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O raciocínio de Joana faz esta construção baseada em sua própria razão, criando um 

paradoxo, para ela a hipótese de ter um filho teria como conseqüência a verdadeira 

separação do casal, pois não restaria mais nada a ser construído por eles, numa lógica que 

vai de encontro à qualquer razão. 

O pathos foi mais privilegiado nos dois romances mais modernos, o que é visível 

pela pontuação expressiva e pelo registro da função emotiva. Os exemplos são incontáveis, 

dos quais recortamos: 

 Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais (Lispector, 1998, p.21). 
 

O que fazer então? O que fazer para interromper aquele caminho, conceder-se um intervalo entre ela 
e ela mesma, para mais tarde poder reencontrar-se sem perigo, nova e pura? (Lispector, 1998, p.83). 
 
Não, eu não tolerarei que o americano me toque, nem com suas mãos grossas, nem com sua boca 

mole, nem...Meu Deus, não (Hébert, 1982, p.119). 
 

 E o ethos, é comum às três obras, porém bem mais privilegiado na obra de MP, 

onde são inúmeras as referências a autores famosos, músicos, santos e artistas em geral 

(Nietzsche, Proudhon, Victor Hugo, Imaculada Conceição,...), estas referências são 

utilizadas até para endossar as ironias: “(...) era com sorrisos de condescendência que se 

contava nos jantares de família terem empregado ‘virtuosamente’ o domingo em visitar o 

‘primo Carlos’, ao qual, julgando-o um pouco invejoso e primo pobre, chamavam 

espirituosamente ‘O Primo Bete’, gracejando com o título do romance de Balzac”(Proust, 

1999, p.71). Todos os personagens têm alguma ligação com estas referências, são pessoas 

de alta casta social ou buscando ascensão, posição onde a cultura e o conhecimento de 

grandes nomes podem atribuir méritos. 

 Em PCS as referências são menos freqüentes, mas existem, todas elas ligadas ao 

personagem Otávio, marido de Joana, jovem advogado, buscando firmar-se na profissão. 

São referências aos livros de Direito Público, à revista de Direito, à Divina Comédia, e 

algumas vezes aparece o nome de Spinoza: 

 
Muitas respostas encontram-se em afirmações de Spinoza. Na idéia, por exemplo, de que não pode 
haver pensamento sem extensão (modalidade de Deus) e vice-versa, não está afirmada a mortalidade 
da alma? (Lispector, 1998, p.123). 
 

 E em OGSB, onde os personagens vivem numa comunidade simples, as referências 

são sobretudo aos textos bíblicos e aos contos populares, como exemplificado nos trechos 

seguintes: 
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 E o verbo se fez carne e vive entre nós. 
E eu também, Nora Atkins, eu me fiz carne e vivo entre eles, meus irmãos e meus primos de Griffin 
Creek (Hébert, 1982, p.118). 
 
Passearemos nos bosque, enquanto o lobo não vem. [...] Tá pronto seu lobo? O lobo é a figura do 
meu tio Nicolas, sua roupa preta e seu corpanzil, seu ar confuso de homem consagrado que o 
demônio tenta como a Jesus nas montanhas (Hébert, 1982, p.128). 
 
As referências bíblicas em AH mostram o lado escondido da crença, do sagrado. No 

primeiro trecho grifado a personagem utiliza um trecho bíblico para comparar-se à Deus, 

como se duvidasse da diferença entre o sagrado e o humano. No segundo trecho grifado 

encontramos a referência ao conto Chapeuzinho Vermelho, que a personagem cita pensando 

inicialmente em Stevens, seu amado, o “lobo desejado”. Mas é o reverendo que a encontra, 

o “lobo mau”, tentado pelo demônio como Jesus Cristo (mais uma referência à bíblia). 

Encontramos referências bíblicas em todo o texto de Anne Hébert, envolvendo todos os 

personagens, mas sempre com entonação crítica. 

Desta forma, com as estruturas axiológicas autônomas, que Jouve denomina valores 

locais é que se fazem a construção textual dos valores (Jouve, 2001, p.163), como 

acabamos de expor e exemplificar. Mas estes pontos de valor apenas ajudam a reforçar os 

valores veiculados no texto, podendo por vezes até mesmo ser contraditórios com a 

ideologia maior que estrutura o romance, servindo de contraponto. Assim, devemos seguir 

em nosso estudo buscando a base que sustenta realmente os valores relativos (desejo, 

interesse, necessidade) ou absolutos (Deus, o destino, a moral ou a justiça) que permeiam 

uma obra literária (Jouve, 2001, p. 69), ou seja, buscando as ações que põem em prática a 

ideologia do texto. 

 “Num romance é sobre tudo pelo que faz que um personagem fixa seus valores. [...]  

O valor aparece como critério que, de uma parte, determina a escolha do objeto, e de outra, 

leva o sujeito a optar por determinada conduta (Jouve, 2001, p. 66).” Assim, estudando as 

ações, podemos reconhecer os objetos de desejo do personagem e que caminhos vai 

escolher para conseguir o que considera importante, isto nos remete aos planos narrativos. 

Segundo os estudos de Greimas6, os planos narrativos se apresentam como uma seqüência 

de quatro fases: manipulação, competência, performance e sanção. 

                                                 
6 Apud JOUVE, Vincent. Poétiques des Valeleurs. Presses Universitaires de France. Paris. 2001. p.66. 
Tradução nossa. 



 

 

33 

 A manipulação diz respeito à origem do plano narrativo e permite que saibamos o 

que motiva o personagem, quais as normas que o fazem agir, quem é o destinatário, e quais 

são as estratégias usadas para convencer o leitor (Jouve, 2001, p.67).  

Albertine é motivada pelo desejo de ser rica, estando para tal determinada a 

conquistar um rapaz de alta sociedade, Marcel, a quem destina todos os seus atos. Não 

podemos dizer que ela convença o leitor de seus valores, pois tudo que se refere a ela é 

revelado por Marcel, narrador da história.  

Quanto a Joana, o motivo que determina suas ações é o desejo de perpetuar a 

adolescência, que reflete evidentemente na sua vida matrimonial, dando por vezes a 

impressão que ela é uma feminista lutando contra a dependência no casamento. A estratégia 

usada para envolver o leitor em seus sentimentos é a descrição detalhada e eloqüente da 

angústia da solidão.  

Já Nora é movida pelo desejo de tornar-se adulta e responsável, e utiliza os apelos 

da natureza para justificar o desejo de crescer, e, envolve o leitor justamente com a 

harmonia perfeita que tem com o cosmo. 

 A competência é a fase de aquisição pelo personagem do “poder fazer” e do “saber 

fazer” necessários à ação. É um dos critérios mais seguros para julgar o seu valor (Jouve, 

2001, p.76). Das personagens analisadas podemos dizer que todas são bem seguras em seus 

intentos, exemplificando personagens competentes. Albertine não tem problemas para atrair 

Marcel, e apesar de não conseguir concretizar seus desejos, continua bem presente em todo 

o romance, direcionando as ações do personagem principal mesmo em sua ausência. Joana, 

segura seu ideal durante todo o texto, para nas últimas páginas deixar explodir sua crise 

existencial, é ela, e somente ela, que sustenta toda a narrativa. Nora foi impedida de 

cumprir seus propósitos, assassinada antes de tornar-se adulta, mas assegura com isso o 

grande tema do romance, a violência contra as mulheres. 

 A performance é o conjunto de gestos e feitos de um personagem, determinando a 

forma como ele se relaciona com o mundo: seu olhar, sua linguagem, seu trabalho e suas 

relações (Jouve, 2001, p. 77). Poderíamos de forma reduzida (pois veremos mais 

detalhadamente os gestos e feitos de cada personagem nos capítulos seguintes) dizer que: 

Albertine é revelada ao leitor pela voz de Marcel, logo, podemos apenas “deduzir” que no 

decorrer da narrativa ela perdia as esperanças de realizar seus sonhos, perdendo com isso o 

estímulo que sentia inicialmente com as relações sociais, que no final, restringiam-se aos 
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amigos e à família, já que naquela época as mulheres não trabalhavam.  Joana tinha uma 

visão negativa da vida, não trabalhava fora e não acreditava nas relações humanas, cultuava 

a solidão. Nora era uma estudante vivaz, e como já foi dito, em completa harmonia com a 

natureza, dava extrema importância às relações familiares e sociais. 

 Enfim, a sanção, fase de costura onde a ação é interpretada e avaliada. Permite dar 

uma significação ao conjunto do sistema textual (Jouve, 2001, p.83). Nos três casos as 

personagens analisadas não terminam bem, suas narrativas servem de lição para o leitor. 

Albertine, morre num acidente sem ter conseguido cumprir seu objetivo maior, que era 

casar com Marcel; Joana, acaba só, como desejava, mas não fica satisfeita, tem uma crise 

existencial, numa grande “incompreensão de si mesma”; E Nora é assassinada junto com 

sua prima, pelo rapaz que despertou o interesse de ambas. 

 Depois de identificar e examinar os valores definidos pelos personagens resta ainda 

observar como foram organizados estes valores para detectar a posição geral do romance, o 

que requer uma análise mais abrangente, da autoridade enunciativa e da hierarquia dos 

personagens, poderíamos resumidamente dizer que: 

• As obras analisadas são todas narradas em primeira pessoa, e em CL e AH 

as personagens que focalizamos são os narradores, fornecendo uma visão 

mais direta das suas ações; 

• Quanto à importância hierárquica dessas personagens, concluímos que as 

três se sobressaem na narrativa, têm ações decisivas para o funcionamento 

da história, podendo sem dúvida serem classificadas de heroínas; 

• As  três narrativas expõem manifestações dos planos sociais e psicológicos 

(são dramas pessoais de adaptação à sociedade), proporcionando uma leitura 

reflexiva sobre a moral humana. 

 

Encerramos aqui este capítulo, imaginamos ter varrido grande parte das estruturas 

valorativas tratadas por Jouve (2001), mas nos valemos também de suas palavras para 

justificarmos as lacunas que por ventura tenham este capítulo: “existe num texto inúmeros 

universos de valor, raramente de iguais importâncias, e nem sempre facilmente visíveis” 

(Jouve, 2001, p.87).  
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Dando seqüência, retomaremos a análise das ações dos personagens adolescentes, 

focalizando seus aspectos psicológicos. Destinaremos um capítulo a cada um deles, como já 

foi dito na introdução, com a intenção de fazer uma análise mais detalhada. 
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CAPÍTULO II 

ALBERTINE 
 

-UMA VISÃO DO MAR DE BALBEC- 
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CAPÍTULO   II 

ALBERTINE 
 

-UMA VISÃO DO MAR DE BALBEC- 
 

 
II.1  À SOMBRA DAS RAPARIGAS EM FLOR 
 
 

À Sombra das Raparigas em Flor, segunda parte da obra prima Em Busca do Tempo 

Perdido, do escritor francês Marcel Proust, publicado em Paris no ano de 1919. A obra 

completa de MP é hoje considerada um rico registro dos valores e hábitos que circulavam 

na sociedade francesa da época. Porém, nem sempre foi assim, segundo Compagnon (2001, 

p. 252):  

 

A Recherche, recebida primeiro à luz da biografia de seu autor, do seu esnobismo, da sua asma, da 
sua homossexualidade, segundo uma ilusão (intencional e genética) que impedia a lucidez quanto a 
seu valor, encontra enfim leitores livres de preconceitos, ou melhor, leitores cujos preconceitos são 
outros e menos estranhos à Recherche, porque a assimilação da obra de Proust, seu sucesso 
crescente, tornou- os favoráveis a essa obra ou mesmo dependem dela para ler todo o resto da 
literatura. 
 

E ele segue afirmando que na França a obra de MP não foi bem recebida 

inicialmente, o sucesso veio da Alemanha, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, para que 

EBTP fosse visto como uma verdadeira obra de valor. 

À Sombra das Raparigas em Flor tem este título justificado pelo paralelo que o 

narrador faz das flores com a juventude, fase que ali descreve: “naquele momento era a 

estação das flores” (Proust, 1999, p.410). Narra numa primeira parte, o amor infantil (pré-

adolescente) entre Marcel, personagem-narrador, e Gilberte. A partir daí, entrando na fase 

da puberdade do narrador, o escritor deu uma nova orientação aos personagens, que foram 

profundamente transformados pelas relações amorosas e sociais. O romance foi descrito por 

Wilson (1993, p.102) como “um longo devaneio adolescente”, tão detalhadamente são 

descritas as emoções do rapaz. Na segunda parte do romance, que nos interessa 

particularmente pela presença de Albertine, encontramos o rapaz partindo com a avó para 

Balbec, por recomendações médicas após uma doença, e declarando-se completamente 

indiferente ao amor de Gilberte. Hospedado no hotel, os dias pareciam compridos, e, 
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embora lutasse contra isto, as lembranças de Gilberte ainda atormentavam, como podemos 

constatar no trecho a seguir: 

 

Em Balbec, um leito novo a cuja cabeceira me traziam pela manhã um pequeno almoço muito 
diferente do de Paris, não mais deveria sustentar os pensamentos de que se alimentara o meu amor 
por Gilberte: há casos (na verdade bastante raros) em que, como o sedentarismo imobiliza os dias, o 
melhor meio de ganhar tempo é mudar de local (Proust, 1998, p.196). 
 

O sedentarismo citado acima foi imposto ao jovem pelo tratamento de saúde, 

Marcel tinha doenças respiratórias, tal qual MP, seu criador.  

A viagem foi como um ritual de passagem da infância para a adolescência, em 

determinado momento o narrador diz: “pela primeira vez tive a sensação de que minha mãe 

podia viver sem mim, dedicada à outra coisa, com outra vida diferente” (Proust, 1998, 

p.200). No primeiro volume de EBTP, o sentimento de perda da mãe é relatado com grande 

sofrer por Marcel ainda criança, nada mais normal, segundo Viosrt (2003, p.21) “nós somos 

todos abandonados pela nossa mãe. Ela nos deixa antes que possamos saber que ela voltará. 

Ela nos abandona para trabalhar, fazer compras, viajar, para ter um outro bebê. [...] Ela nos 

abandona para ter uma vida separada. Uma vida dela”. Porém, esta perda inicial para 

Marcel vai marcar toda sua existência romanesca, e influenciar em seus relacionamentos 

amorosos, fato pelo qual nos deteremos aqui comentando o problema, para compreender 

seu relacionamento com Albertine.  

O garoto desenvolveu um verdadeiro pavor da hora de ir deitar, não queria ficar sem 

a mãe. Estabeleceu-se um contrato entre eles que receberia todas as noites um beijo 

materno para que dormisse bem. O menino diz que sua única consolação quando subia para 

o quarto era saber que sua mãe viria lhe dar um beijo de boa noite, mas que o momento do 

beijo era tão curto, e que traria uma dor ainda maior, vê-la partir, sem esperança de tornar a 

vê-la antes do amanhecer. Ele sentia-se “como um pintor que só consegue pequenas seções 

de pose para preparar sua tela” (Proust,1987, p. 43), e desejava que se demorasse ao 

máximo a sua chegada, para não perdê-la. Tinha vontade de gritar para que o beijasse mais 

uma vez, mas sabia que se o fizesse teria sua mãe irritada, e destruiria toda paz que o 

primeiro beijo gerou. Mas, numa noite em que havia convidados na casa, a mãe quebrou o 

contrato, não foi dar o beijo, e o menino fez todo tipo de manobra para ter o que queria, 

deixando os pais irritados. Por fim, depois que os convidados despediram-se, a mãe foi 

dormir com o filho, e ainda antecipou-lhe os livros novos que seriam presente em data 
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especial, para ela Marcel não sabia o que fazia, logo, não merecia tal angústia. O amor de 

Marcel por outras mulheres será crivado de dor e ciúmes, certamente reflexo dessa perda 

infantil, em determinado momento ele alega que a sua vida ao lado de Albertine, quando 

ele não sentia ciúme, era só tédio, e, quando sentia ciúme, era só sofrimento (Grimaldi, 

1994). A presença da avó também é marcante, mas é menos castradora que a da mãe, e é 

justamente com a avó que ele fez a viagem a Balbec. Lá, em companhia de um amigo, 

Saint-Loup, o rapaz foi apresentado às pessoas da sociedade e aos lugares melhor 

freqüentados. No entanto, nada acontecia de mais especial, que motivasse o moço, apesar 

de tudo lhe parecer extremamente encantador. Até que um dia, o amigo não pode ir buscá-

lo, e ele esperava a hora de encontrar a avó em frente ao hotel, quando avistou um “bando” 

de moças passeando sobre o dique. A paixão foi imediata, mas ele não sabia nada das 

moças, passando a dedicar seus dias na tentativa de descobrir quem eram. Não tinha uma 

preferida, eram todas igualmente encantadoras para o rapaz. A cada dia uma nova pequena 

conquista: um nome, um sobrenome, um pouco da história, um amigo 

comum,...comportamento bem típico dos adolescentes, que se apaixonam por 

desconhecidos com apenas um olhar, e empreendem verdadeiras batalhas com intuito de 

saber um pouco mais sobre “o(a) misterioso(a) amado(a)”. Este volume será inteiramente 

dedicado as relações do jovem Marcel com os amigos, com a avó, e com as jovens de sua 

idade, com destaque especial para o desejo de conhecer e conquistar Albertine. No final do 

volume, ele que conseguiu a amizade das moças e a paixão(?)7de Albertine, acaba partindo 

de Balbec quando todos os veranistas já haviam deixado a praia e o frio começava a 

incomodar. Marcel guardava a esperança de manter contato com as novas amigas. 

Com efeito, a trajetória de Albertine vai além do volume ASRF, uma vez surgida 

sobre o dique de Balbec, vai estar sempre no discurso de Marcel, seja em presença física ou 

em suas lembranças, sempre reavivando a imagem da praia, como se fosse esta a sua 

própria imagem. A presença de Albertine será tão forte, que alguns volumes são intitulados 

em seu louvor, como por exemplo, A prisioneira e A Fugitiva. Como veremos no decorrer 

deste capítulo, a personalidade de Albertine é caracterizada pela imaturidade, assim, não 

pudemos falar da adolescência dela sem recorrer aos outros volumes da obra de MP, mas 

priorizamos, contudo, o segundo volume, onde a personagem está em consonância 

cronológica com seu temperamento. 
                                                 
7 Na verdade, o casal estava enamorado, mas em momento algum o leitor pode afirmar que estavam de fato 
apaixonados, os sentimentos iam e vinham, como é normal na adolescência. 
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Dentre as três personagens que analisamos neste trabalho, apenas Albertine é 

narrada em terceira pessoa, por um personagem masculino, e apenas ela é criação de um 

escritor, de um homem. Obviamente este fato faz diferença, como já foi dito, e foi 

proposital, para registrar uma adolescente pela visão masculina.  

Muitos teóricos debatem a existência de uma escrita feminina, com traços 

diferenciados, o que não implica dizer que um homem não possa ter um estilo feminino de 

redigir. Mas, no caso de MP não temos traços marcantes que possam caracterizar uma 

escrita feminina, um leitor que não conhecesse a obra nem o autor teria grandes chances de 

definir o sexo masculino de quem escreveu EBTP. Começando pelo tema central da obra, a 

trajetória da vida de um personagem masculino, que desde a infância busca monopolizar as 

atenções, e que afirma a cada passagem seu comportamento egoísta e machista. E a própria 

estrutura do texto, com parágrafos enormes, tornando a leitura muitas vezes pesada, como 

podemos visualizar no fragmento de texto que apresentamos na página seguinte, uma 

página do romance composta praticamente de um único parágrafo. 

O texto de MP é marcado primordialmente pela narração/descrição, sem traços 

poéticos; não encontramos uma elaboração maior no que se refere à plasticidade das 

palavras; existem referências a outros autores, mas não existe intertextualidade; e o final do 

texto é bem definido, numa narrativa fechada. As únicas características que poderiam 

aproximar a escrita dele da escrita feminina são: a preferência por cenários fechados e o 

detalhamento das cenas, como por exemplo, na cena em que viajava no vagão do trem em 

companhia da avó, e que descreve a cortina da janela, dando atenção especial às cores, em 

suas nuances e sensações: 

 
“O contemplar essa cortina me parecia algo de admirável, e nem sequer me dignaria a responder a 
quem intentasse arrancar-me de minha contemplação. Parecia-me que a cor azul da cortina, e quiçá 
não pela beleza, mas pela viveza dela, apagava tão completamente todas as cores que tivera diante 
dos olhos desde o dia em que nasci até o presente momento em que acabara de beber e começava a 
bebida a surtir efeito, e, junto daquele azul, todos os outros coloridos me afiguravam tão vagos, tão 
frios, como deve sê-lo retrospectivamente a escuridão para os cegos de nascença operados 
tardiamente e que vêem afinal as cores” (Proust, 1999, p.204). 
 
MP descreve minusciosamente as pessoas, os ambientes e sobretudo os sentimentos.  

Enfim, o fato de Albertine ser criação de Proust nos dá o privilégio de ter a versão 

masculina sobre o universo feminino, e, por outro lado, o fato dela ser narrada em terceira 

pessoa nos deixa sem uma impressão direta de seus sentimentos, mas aí está o grande 
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dilema do mundo, cada ser humano tem uma versão pessoal e única dos acontecimentos, e 

temos que  

 

 

 

 

 

viver aproveitando o que cada imagem tem de positivo e aprendendo o que fazer com o que 

tem de negativo.  
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2.2  ALBERTINE 

 

Segundo Viorst (2003, p.185), é na fase da adolescência que o jovem deve aprender 

a ter autonomia, a se libertar da proteção familiar. Para tal, o recém saído da fase de 

latência (período entre 6 e 10 anos) faz uso de todo aparato social  e psicológico que 

adquiriu no seio familiar para criar uma nova identidade. 

 No que concerne Albertine, o escritor suprimiu sua infância e seu período de 

latência. Ela ganha vida já na adolescência, quando o narrador a introduz, como se surgisse 

do céu, descrevendo a cena com o entusiasmo de um rapaz ávido de aventuras: 

 
(...) Sozinho, fiquei simplesmente diante do Grande Hotel, aguardando o momento de ir ter com 
minha avó, quando, quase ainda na extremidade do dique, onde faziam mover-se uma estranha 
mancha, vi que se aproximavam cinco ou seis mocinhas, tão diferentes, no aspecto e maneiras, de 
todas as pessoas com quem estávamos acostumados em Balbec, como o seria, chegado não se sabe 
de onde, um bando de gaivotas que executa na praia a passos medidos – as retardatárias alcançando 
as outras num vôo – um passeio cuja finalidade se antolha tão obscura aos banhistas, a quem elas não 
parecem ver, quão claramente determinada por seu espírito de pássaros. 

 Uma daquelas desconhecidas empurrava com a mão a sua bicicleta;(Proust, 1999, p.322).  
         
 Em companhia de suas amigas, Albertine apareceu subitamente na narrativa, como 

uma gaivota sobrevoando o mar, e despertará esta imagem marítima ao longo de toda sua 

existência, seja como recordação dos momentos de flerte nas praias ou como referência a 

seus atos, que, como as ondas do mar, constroem e destroem incansavelmente seus próprios 

atos.  O fazer e desfazer em Albertine  é intenso, culminando em sua morte. Quando tudo 

deveria estar acabado para seu personagem, aparece uma carta que suspeitou-se ser de sua 

autoria, numa tentativa de tornar falso seu fim, numa cena que nos reporta ao mito de Orfeu 

e Eurídice. Marcel com a dúvida de que Albertine escrevera a tal carta, tenta reanimar a 

amada da morte, tal qual Orfeu, que desceu ao terrível reino das sombras para resgatar 

Eurídice (Meunier, 1989, p.168-169), tentativas igualmente vãs. 

As outras jovens de Balbec, como Albertine, também são descritas com metáforas 

marinhas: “Mas quando pensava nelas, embora sem o saber, sucedia que, ainda mais 

inconscientemente, elas eram para mim aquelas ondulações monstruosas e azuis do mar, o 

perfil de um desfiladeiro diante do mar. Era o mar que eu esperava encontrar, se fosse a 

alguma cidade onde estivessem” (Proust, 1999, p.360). A diferença é que o mar de 

Albertine era mais suave, sem ondas monstruosas,  em eterno, gracioso e alvoroçado 

movimento: 
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(...)Atrás dessa moça[...] se nacaravam as ondulações azuladas do mar. Não era ela [...] a moça que 
eu vira da primeira vez em Balbec, sob sua boina, com seus olhos insistentes e risonhos, 
desconhecida ainda, fina como uma silhueta recortada sob o fundo das ondas? [...] No encanto que 
Albertine possuía em Paris, ao pé da minha lareira, vivia ainda o desejo que me inspirava o cortejo 
insolente e florido que se desenrolava ao longo da praia [...]. De resto, não era apenas o mar ao fim 
do dia que vivia para mim em Albertine, mas por vezes o sopro do mar nas noites de lua. [...] Seu 
sono punha ao pé de mim algo tão calmo, tão sensualmente delicioso quanto, na baía de Balbec 
luzindo mansa como um lago, aquelas noites de plenilúnio em que os galhos mal se movem, em que, 
estirados na areia, escutaríamos sem fim o quebrar do reflexo (Proust, 1999, p.51-54). 

 

Esta relação de Albertine com o mar envolve Marcel numa espécie de hipnose, e, 

como diz Piroué (1971, p.42), faz com que “Albertine exerça um tal poder [também] sobre 

nós, pois sua presença suscita a lembrança de outras presenças mais encantadoras, como a 

do mar, das ondas, do céu,...”.  A frágil adolescente representa a ruptura de forma doce e 

singela, como o mar que apresenta movimento constante, iminência de tempestade, e se 

mostra calmo aos banhistas. 

Com seu súbito aparecimento o autor liberou Albertine das raízes e da 

hereditariedade familiar tão exigidas na sociedade onde “nascia”. Iniciou-se então o 

processo de questionamento de valores que a moça e suas amigas causaram em Marcel. 

Depois de vê-las, ele buscou, como um verdadeiro detetive, saber quem eram (temos aqui a 

questão que fundamenta a adolescência, “quem sou?”, feita em terceira pessoa).  Descobriu 

que o sobrenome dela, “a da bicicleta”, era Simonet: “- Ouvira a uma senhora no passeio: É 

uma amiga da menina Simonet (...)” (Proust, 1999, p. 333). Tinha a partir daquele momento 

um elemento para ir com mais afinco às investigações. Porém, ninguém no seu círculo de 

convivência conhecia tal família, nem os empregados do hotel. Ele, filho da alta burguesia, 

reconhecia a dificuldade de relacionar-se com pessoas sem referencial algum. Mas isso não 

diminuía a empolgação, e, ao mesmo tempo que desculpava a si próprio por ter se 

interessado por pessoas de um nível social inferior, ele lamentava que elas também não 

pudessem perceber a importância social que ele representava, era o efeito da praia, que 

nivela à todos: 

 

Àquelas moças também favorecia essa mudança de proporções sociais características das estações 
balneares. Todas as vantagens que em nosso meio habitual nos prolongam e engrandecem ali se 
tornam invisíveis, suprimem-se na verdade; em compensação as criaturas a quem indevidamente se 
atribuem tais vantagens só avançam amplificadas numa falsa grandeza. Isso tornava mais fácil que 
desconhecidas, e naquele dia aquelas moças, adquirissem a meus olhos uma importância enorme, ao 
mesmo tempo que tornava impossível fazer-lhes conhecer a importância que eu pudesse possuir 
(Proust, 1999, p. 329). 
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O narrador travava uma batalha íntima do querer/dever, sentia-se atraído por moças 

de uma classe inferior a sua, e buscava um motivo que para o seu “querer” ultrapassar o 

“dever” imposto pelos valores sociais, que ditavam que um rapaz não devia dar importância 

para moças socialmente inferiores. 

 O segundo encontro com Albertine se deu na casa do pintor Elstir, o que 

possibilitou não apenas a aquisição de muitas informações para seu “inquérito”, mas a 

possibilidade real de ser apresentado a moça, costume sem o qual, naquela época, seria 

impossível falar diretamente a uma senhorita. A curiosidade e encanto dos primeiros 

encontros criaram a vontade de fazer parte daquele grupo, mas a luta do querer/dever 

continuava bem viva em seus pensamentos, como podemos constatar em suas próprias 

reflexões: 

 

(...) poderiam um dia, por uma alquimia miraculosa, deixar transpenetrar entre suas parcelas 
inefáveis a idéia de minha existência, alguma afeição por minha pessoa, que eu próprio poderia um 
dia tomar lugar entre elas, no seu desfile ao longo do mar – essa hipótese me parecia encerrar uma 
contradição tão insolúvel, como se, diante de algum friso antigo, ou de algum afresco figurando um 
cortejo, eu tivesse julgado possível, a mim, espectador, tomar parte, amado por elas, entre as divinas 
processionárias (Proust, 1999, p 328). 

 

Notamos assim, como eram contraditórios os sentimentos de Marcel, num momento 

ele era “o importante” a quem elas deveriam reconhecer, em outro ele é “o excluído” a 

quem por milagre elas assumiriam no grupo. 

Quanto as verdadeiras origens de Albertine, posteriormente saberemos que era órfã 

e foi criada por uma tia, Sra. Bontemps,  que pertencia à pequena burguesia, ou à alta 

burguesia sem dinheiro (não se sabe ao certo), desejava da sobrinha  que fizesse um bom 

casamento, e se possível, que lhe trouxesse algum benefício. Por ela a garota não 

desenvolveu nenhum sentimento afetivo, nem tão pouco demonstrava nenhum sentimento 

de revolta, apenas uma grande indiferença, como podemos notar neste trecho: “A minha tia 

é minha tia. E não creia que por isso eu a estimo. Ela nunca teve outro desejo senão 

desembaraçar-se de mim. A pessoa que de fato me serviu de mãe, e com duplo mérito, 

porque não é nada minha, é uma amiga, a quem, aliás, eu quero como se fosse minha mãe” 

(Proust, 1999, p.403). Mas o repúdio que sentia pela tia não chegava a revoltar a moça, era 

como um pacto de desembaraço e indiferença mútua. 
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Desta lacuna sentimental na infância podemos imaginar que, de alguma forma, isso 

teria reflexos no amadurecimento da jovem. “Sabemos que o desligamento emocional feito 

na adolescência é um dos processos mais dolorosos para o ser humano, antes deste, o 

indivíduo passou pela quebra do sentimento de Édipo, que se dá na infância” (Gutierra, 

2003, p.39). Não sabemos por quanto tempo Albertine teve a presença dos pais, se houve 

tempo de efetuar as perdas necessárias na infância antes de chegar à adolescência. 

Poderíamos perguntar se os aspectos negativos atribuídos pela moça ao Sr. e Sra. Bontemps 

são impressões criadas pelo trauma do desligamento familiar na infância, que Albertine 

transferiu para os tios. Contudo, o leitor tem a opinião de outros personagens que endossam 

o pouco caso que essa família fazia da sobrinha, como no depoimento de Saint-Loup: “(...) 

não tendo um níquel de dote, vivendo bastante mal, aliás, a cargo do Sr, Bontemps, que 

diziam ser um corrupto e que desejava desembaraçar-se dela (...)” (Proust, 1999, p.447). 

Entre o medo do abandono familiar e o sonho de possuir domínio de suas vidas, é comum 

que os jovens oscilem, moldando, fragmentando o adulto que neles se formam para 

posteriormente recuperarem os laços rompidos. Albertine não tinha o que perder, havia 

perdido tudo na infância, e os laços afetivos que mantinha foram construídos por ela 

mesma. Mas, não tinha consciência desta força, ou esta certeza lhe foi negada pelo escritor, 

que fez sua existência romanesca diluída nos vários volumes da obra, como para disfarçar 

seu potencial, mas mesmo assim, sua personalidade é tão densa que chega a torná-la a 

personagem mais citada do texto. Como diz Dubois (1997, p.92), “a pequena burguesa é 

um pouco a criatura escapando ao seu criador ou lhe fazendo pagar suas pretensões e 

débitos anteriores”. 

A amiga que substituía a mãe, a quem Albertine se refere na citação anterior, é a 

mãe de Andrée, sua amiga, que lhe dedicava cuidados durante as férias, quando oferecia 

estadia em sua casa na praia de Balbec, pois a considerava “uma ‘infeliz’ mas de índole 

excelente”(Proust, 1999, p.449).  Na verdade esta senhora buscava na garota uma 

companhia para a filha e uma mensageira para saber o que acontecia nas outras casas onde 

Albertine era igualmente recebida, aproveitando também para causar boa impressão à 

garota, que espalharia para os outros como era maravilhosa a vida na casa de Andrée, ou 

seja, levaria e traria mexericos. 

É normal aos jovens que copiem dos seus familiares os valores e os jeitos 

(vocabulário, maneira de vestir, anseios,...), e, ainda que rejeitem suas descendências, é 
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fácil, convivendo um pouco com eles, saber a que classes sociais pertencem. No caso de 

Albertine Simonet esta era uma tarefa difícil, pois, não tendo laços familiares, ela buscava 

copiar um pouco aqui e outro ali. Guardava ainda, confundindo mais quem desejasse inseri-

la  numa classe social, um resto de complexo de inferioridade, pela sua verdadeira condição 

familiar. Conforme podemos notar no seguinte trecho, que descreve sua ironia quando se 

referia a outras moças da cidade: “- São muito gentis, mas de tal modo bem-educadas que 

não as deixam ir ao Cassino, principalmente por nossa causa, porque somos gente de tipo 

inconveniente” (Proust, 1999, p.403). Não admitia que alguém pudesse não querer o 

convívio com ela e seu grupo.  

 Impossível, pois, dizer em pouco tempo de onde vinha a jovem por quem Marcel 

suspirava. Justamente dessa vida “variada”, dessa existência “híbrida”, é que vem a 

dualidade típica da personalidade da moça, presente no seu modo de se portar e de falar. 

Ora utilizava um vocabulário pobre e tinha atitudes plebéias: 

 

(...) empregando termos de gíria tão fortes e gritados tão alto, quando passei a seu lado[...] concluí 
antes que todas aquelas raparigas pertenciam à população que freqüentava  os velódromos e deviam 
ser jovens amantes de ciclistas (Proust, 1999, p. 326). 
  
Ora tinha um vocabulário rebuscado e demonstrava ser conhecedora de sutilezas do 

comportamento burguês: 

(...) admirei-me de ouvi-la servir-se do advérbio “perfeitamente” em vez de “completamente”[...].Por 
pouco agradável que seja esse emprego de “perfeitamente”, indica um grau de civilização e de 
cultura a que eu não podia imaginar que houvesse atingido a bacante da bicicleta, a musa orgíaca do 
golfe (Proust, 1999, p.394) 
 
(...) em matéria de vestuário, guiada por um instinto de coquete e talvez por uma nostalgia de moça 
pobre que saboreia com mais desinteresse e delicadeza nos ricos as coisas que ela própria não poderá 
usar, soube falar muito bem dos refinamentos de Elstir, tão exigente achava toda mulher mal vestida, 
e que, colocando um mundo inteiro numa proporção, num matiz, mandava fazer para a mulher, a 
preços fabulosos, sombrinhas, chapéus, capas que ensinara Albertine a achar deliciosos e que uma 
pessoa sem gosto não teria notado mais do que eu (Proust, 1999, p.404). 
 

Essa dualidade, que fazia de Albertine alguém que não se sabe ao certo quem é, será 

notada até mesmo no aspecto físico da moça, que tem, por exemplo, um sinal na face, que 

Marcel não conseguia precisar onde ficava localizado: 

 

(...) Aproximou-se até para estender a mão ao pintor, sem parar, e vi que tinha um sinalzinho no 
queixo (Proust, 1999, p.369). 
 
(...) para terminar com esse dia de apresentação: procurando rever o sinalzinho abaixo da vista, 
lembrei-me que, quando Albertine partira da casa de Elstir, eu lhe vira o mesmo sinalzinho no 
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queixo. Em suma, quando a via, notava que tinha um sinal, mas a memória errante em seguida o 
passeava pelo rosto, colocando-o ora aqui, ora acolá (Proust, 1999, p.396). 
 
(...)Aproveitei-me dessa imobilidade para olhar e ficar sabendo de uma vez por todas onde estava 
situado o sinalzinho.[...]que eu recordava ora na face, ora no queixo, parou para sempre no lábio 
superior, abaixo do nariz (Proust, 1999, p.398). 
 

O sinalzinho faz mais que caracterizar o narrador como um péssimo fisionomista (o 

que definitivamente não o é, sempre atento aos detalhes), simboliza o eterno estado de 

mutação em que se encontra Albertine, deixando Marcel intrigado. Como pode alguém ter 

uma capacidade de socialização tão grande, a ponto de ser várias pessoas numa única? 

Neste ponto é provável que a adolescência, com seu poder de emancipação, tenha ensinado 

a jovem a jogar com as oportunidades que surgiam.  

Para Sibony (1991, p.236), “o adolescente é quase um símbolo do “entre-deux”[...], 

é uma falta de definição e um desejo de se manter – para alguns é um abismo entre o sonho 

e o medo (...)”. Para Albertine, segundo Dubois (1997, p.171), é neste “entre-deux” que ela 

se afirmará e se definirá no encontro de suas duas vidas, entre terra e mar, entre dois 

pertences, entre duas sexualidades, entre vida e morte. 

“Os ’grupos de pares’ ou o ‘melhor amigo’ fazem parte da dinâmica adolescente à 

medida que, por meio deles, os jovens vivem a semelhança e a alteridade, possibilitando 

processos identificatórios, essenciais para a constituição do novo adulto” (Gutierra, 2003, 

p.73). A formação de tais grupos é resultado de um comportamento defensivo, advindo das 

perdas da segurança infantil, por isso os jovens buscam uniformidade em grupos, que lhes 

garantam estima pessoal e poder (Campos, 1981, p.117). O grupo de jovens de Balbec é um 

bom exemplo deste “poder” que sentem os adolescentes quando estão unidos. Logo no 

primeiro dia em que Marcel as encontrou sobre o dique, elas brincavam pulando a cadeira 

de um senhor doente que assistia a um concerto musical. Aliás, o surgimento de condutas 

como desafeto, crueldade, indiferença, irresponsabilidade e arrogância, é sintomático da 

busca por uma identidade própria. Os jovens muitas vezes testam os limites enfrentando 

agressivamente os valores sociais para determinar seus próprios valores. A passagem a 

seguir retrata este comportamento no grupo de Balbec: 
 

(...) forçavam as pessoas paradas a afastarem-se como à passagem de uma máquina que se houvesse 
largado e da qual não seria lícito esperar que evitasse os pedestres, e limitavam –se quando muito a 
se entreolharem, rindo, se algum velho senhor, cuja existência não admitiam e cujo contato evitavam, 
fugia com movimentos de susto ou cólera, mas precipitados ou risíveis. Não tinham, para quem não 



 

 

48 

pertencesse ao seu grupo, nenhuma afetação de desprezo: bastava-lhes o seu desprezo sincero 
(Proust, 1999, p.325). 

 

A imagem do grupo, apesar de destoante do “resto do mundo”, era de perfeita 

harmonia e integração: 

 
(...) a consciência de se conhecerem com bastante intimidade para andar sempre juntas, formando um 
“grupo à parte”, criava entre seus corpos separados e independentes, à medida que avançavam pelo 
passeio, um elo invisível, mas harmonioso, como uma mesma sombra cálida ou uma mesma 
atmosfera que os envolvesse e formava com eles um todo homogêneo em suas partes e inteiramente 
diverso da multidão por entre a qual se desenrolava lentamente o seu cortejo (Proust, 1999, p.326-
327). 

 

Vale aqui ressaltar que o “grupo” era citado no texto original, como o “bando”, que 

em francês, como em Português, tem um sentido pejorativo8, o que equivale já a um juízo 

de valor por parte do narrador para com as atitudes negativas das moças: 

 
(...) não podiam ir ao vestíbulo, ao salão de festas sem tomar impulso, saltar por cima de todas as 
cadeiras, voltar deslizando, a guardar o equilíbrio com um gracioso movimento de braço, e cantando, 
misturando todas as artes naquela primeira juventude(...) (Proust, 1999, p.411).  
 
A sociedade francesa da época não deveria achar de “bom tom” que as jovens 

saltassem por cima das cadeiras dos salões de festa, e que fossem tão pouco discretas, por 

isso formavam um bando, não apenas por parecerem com gaivotas em sua primeira 

aparição. 

Albertine não era diferente dos adolescentes reais, “esquecida” dos traumas infantis, 

ela era uma jovem animada, aproveitava tudo que a vida lhe oferecia: praticava esportes, 

freqüentava a praia, dançava à noite, assistia à espetáculos, passeava nos museus, no 

cassino e nas confeitarias. Por vezes se preocupava com os estudos, com um concurso que 

haveria de fazer, mas não chegava a ser este um objetivo de vida. Seu único anseio para o 

futuro era ascender socialmente, numa aspiração impaciente ao prazer e ao luxo: “- Como 

gostaria de ser rica para ter um iate!” (Proust, 1999, p.417). 

“Todos que tem ainda que produzir seus títulos de nobreza cultural, devem passar, 

exceto se enganarem, pelos rituais de passagem que a sociedade impõe, cumprindo por 

exemplo os diferentes cursos escolares”(Dubois, 1997, p. 118). Albertine, mais do que aos 

livros, se atinha aos comentários dos cultos, absorvendo tudo que podia, apesar de mostrar-

                                                 
8 bande 1. Groupe de personnes ou d’animaux qui vont ensemble. 2. Personnes qui se sont regroupées pour se 
livrer à des activités illégales. 
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se preocupada com uma prova que iria prestar. Sua iniciação cultural foi, aliás, o motivo 

que a fez prisioneira na casa de Marcel. Ela simbolizava a fraqueza das ligações familiares, 

do que adiantava o “berço”, se a classe média conseguia atingir as mais altas castas, tendo a 

seu favor ainda, que “eles eram os portadores dos projetos liberais?“(Dubois, 1997, p.119). 

 A influência dos estranhos fazia com que ela fizesse coisas unicamente para 

agradar alguém que lhe fosse amigo. Assim, chegou a fazer aulas de pintura com Elstir, 

apenas por influência dele. E, mais tarde, mudou o penteado para agradar a Marcel, por 

quem já mostrava alguma estima: “-Olhe - disse ela -, arranjo agora os cabelos como você 

gosta, veja a minha mecha. Todo o mundo faz troça disso e ninguém sabe para quem o 

arranjo. Minha tia também vai rir de mim. Não lhe direi tampouco o motivo” (Proust, 1999, 

p.443). A subserviência que podemos notar nesta cena, onde apesar de parecer ridícula para 

todos com o novo penteado, persiste em usá-lo para agradar o rapaz, será constante e 

gradativa na narração, fazendo-a submissa a humilhações e tornando-a prisioneira dele. 

 No jogo de sedução, que já sentimos acima, havia a insegurança própria das 

primeiras investidas amorosas. Albertine demonstrava ciúmes no relacionamento de Marcel 

com suas amigas ou com outras jovens da cidade: 

 

(...) confesse que é Andrée que lhe agrada. No fundo, tem razão, ela é muito mais amável do que eu, 
e é encantadora! Ah!, Os homens! (Proust, 1999, p.453). 
 
-Você é mesmo muito amável em conceder tanta importância a elas. Não faço caso, que não são 
nada. Que é que essas garotas podem significar para um homem como você? Andrée, pelo menos, é 
muito inteligente. Uma boa menina, apesar de louca varrida, mas as outras são muito estúpidas 
(Proust, 1999, p. 405). 
 
E ele se empenhava em provocá-la cada vez mais, mesmo que quando estivesse com 

as outras falasse nela o tempo todo: “(...) Dedicava a Andrée as horas em que as outras iam 

a alguma matinê[...]. Arranjava-me assim de modo a tê-la cada tarde inteiramente a meu 

dispor, pensando não tornar Albertine ciumenta, mas aumentar meu prestígio a seus olhos, 

ou pelo menos não perde-lo revelando a Albertine que era ela e não Andrée que eu 

amava”(Proust, 1999, p.440). 

Marcel jogava igualmente com todas as moças, cumprindo seu papel de “caçador”, 

próprio dos moços da época, apesar de já extremamente inclinado pelo enigma que 

representava Albertine. Num movimento ondulatório que perseguiu todo o relacionamento 

dos dois, ela, tomada por um impulso próprio da idade, mandou-lhe um bilhete secreto, 

diante todas as amigas, dizendo que o amava, e isso era o que ele esperava para decidir 
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quem seria a sua amada. “Durante esse tempo eu pensava na folha de bloco que me passara 

Albertine: ‘Eu o amo muito’, e uma hora mais tarde, enquanto descíamos os caminhos, 

demasiado a pique para o meu gosto, que levavam a Balbec, dizia comigo que com ela é 

que eu teria o meu romance” (Proust, 1999, p. 435). 

 Logo depois, ela desfaz do rapaz apaixonado, numa brincadeira com o grupo, 

esbravejando por ele ter demorado tanto para esconder o anel. Na verdade, ele havia 

esquecido da brincadeira e deleitava-se com o contato das mãos da sua querida. A queixa 

foi um recuo da moça, que afastou o rapaz por algum tempo. “- Mas pegue o anel, que 

diabo! Faz uma hora que o estou passando para você. – A dor entonteceu-me, soltei o 

barbante e o que fazia de furão viu o anel e lançou-se sobre ele”(Proust, 1999, p. 435). 

 Posteriormente, ela fez novo avanço, convidando-o para aparecer no quarto do 

hotel onde passaria a noite, para estarem juntos em segredo. Marcel interpretou que a moça 

queria uma noite de amor, entrou no quarto e, encontrando-a na cama, resolveu beijá-la. Ela 

ameaçou tocar a campainha, e como ele não desistia, tocou realmente, recusando o beijo. 

Mais uma vez Marcel, marcado pela recusa do beijo materno, citada no início deste 

capítulo, acreditou estar tudo acabado entre eles.  

 
-Pare com isso, ou eu toco a campainha – exclamou Albertine, vendo que eu me lançava sobre ela 
para beijá-la. Mas eu dizia comigo que não é para não fazer nada que uma moça fazia entrar 
ocultamente, arranjando-se para que sua tia não o soubesse, e que aliás a audácia dá resultado para os 
que sabem aproveitar-se das ocasiões;  [...] Eu ia saber o cheiro, o gosto que tinha aquele róseo fruto 
desconhecido. Ouvi um som precipitado, prolongado e estridente. Albertine tinha tocado a 
campainha com todas as suas forças (Proust, 1999, p. 445-446). 
 
Porém, Albertine conservou tudo em segredo, o que era para ele mais uma prova de 

amor, e mais, disse que era preciso retê-lo naquela ocasião, mas insinuou que desejava 

muito ter dado aquele beijo. Reacendendo assim o sentimento de Marcel por ela, jogando 

com a liberdade própria de quem “nasceu das águas”. 

Quem é Albertine? O enigma foi explorado por pesquisadores que buscavam de 

todas as maneiras ancorar a fluida personalidade da jovem em algum modelo. Assim, 

argumentavam a existência de traços de personagens reais nos personagens proustianos: 

“Cada personagem de Proust é antes de tudo um pouco dele mesmo. E em segundo lugar 

um amálgama, uma composição de diversas personalidades que com ele conviveram” 

(Cavalcante, 1986, p.75). 

Existem mesmos os que afirmam que Albertine Simonet seria então um personagem 

inspirado em Alfred Agostinelli, secretário e amante de Proust (Dubois, 1997, p.12). O que 
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justificaria o problema da bissexualidade atribuído a jovem. Verdadeiros tratados tentam 

provar sua tendência homossexual. A princípio, o único episódio que sustentaria esta idéia 

é a cena, narrada por Marcel, onde ela dança de rosto colado com uma amiga, as outras 

“provas” podem não passar de devaneio ciumento do narrador somado à intrigas de outras 

pessoas. Não temos, portanto, uma visão imparcial do fato, nem um depoimento da própria 

Albertine que assegure isto.  

Wilson (1993, p.130) também é defensor de que existem dúvidas quanto a 

bissexualidade de Albertine, ele diz: 

parece claro, a despeito de todos os boatos quanto a ambigüidade sexual de Albertine, que tanto o 
herói de Proust quanto ele próprio eram extremamente sensíveis às mulheres: somos 
indubitavelmente levados a sentir a atração feminina quer de Albertine, quer de Odette, bem como a 
encantada obsessão de seus amantes, ao passo que, de outra parte, os personagens homossexuais 
masculinos são apresentados sempre como hórridos ou cômicos. 
 
Teríamos então, segundo ele, duas possibilidades, ou ela não era homossexual ou o 

escritor era mais benevolente com a homossexualidade feminina. 

Para a psicologia da adolescência, é comum acontecer nessa fase, quando ocorrerá a 

última organização sexual do indivíduo, algumas experiências homossexuais. Esse tipo de 

situação ocorre por falta de oportunidade de contato com pessoas do outro sexo, ou por 

mera curiosidade de saber o que é uma relação sexual na prática (Zagury, 1997, p.191), é 

parte mesmo do processo de identificação, o jovem precisa saber como se sente o outro 

sexo em relação ao seu para adotar seu próprio estilo.  As causas para que justificam a 

prática homossexual nesta fase são as mais variadas, alguns estudiosos alegam que “na raiz 

da homossexualidade transitória manifesta na adolescência, deve ser buscada a 

circunstância que o pai não assume seu papel, ou não existe” (Campos, 1981, p.121). Em 

geral essa prática é interrompida assim que iniciam namoro com pessoas do sexo oposto, ou 

logo que tenham independência financeira e responsabilidades sociais. Albertine, não teve a 

presença paterna, tinha muito mais garotas que garotos no seu círculo de amizade e se 

mostrava bem curiosa. Todos estes elementos justificariam uma prática homossexual por 

parte dela. E mesmo que os críticos tenham o argumento de que Marcel suspeitou dessa 

bissexualidade não apenas na adolescência, teríamos o contra-argumento de que ela foi uma 

eterna adolescente. 

De fato, Albertine, com o discorrer do texto, envelhece, mas o autor falou apenas de 

seu traços juvenis, chegando a tirá-la da história num acidente, que poderia acontecer a 

qualquer jovem. Assim, a juventude de Albertine suplanta tudo, até mesmo a morte.  
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Sua imaturidade cristaliza o estereótipo adolescente. Uma de suas últimas decisões é 

deixar Marcel, e ela o fez fugindo, sem defender seus sentimentos. E, como se não bastasse, 

ainda se arrependeu, e não voltou atrás porque a morte impediu. 

Encerrando os comentários sobre Albertine, recorremos mais uma vez as palavras 

de Dubois (1997, p.29), que resumem o charme desta adolescente magnífica: “Ela conjuga 

harmoniosamente uma estética com um estilo de vida. Ela passa pelo romance como pelo 

dique de Balbec, balançando as coisas em sua passagem, mexendo com a ordem, 

contestando as normas. Ela é a própria resplandecência”. 
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CAPÍTULO III 
 

JOANA 
 

- UM MAR ENTRE QUATRO PAREDES - 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

54 

CAPÍTULO III 
 

JOANA - UM MAR ENTRE QUATRO PAREDES - 
 
 
 

3.1 PERTO DO CORAÇÃO SELVAGEM 
 
 

Perto do Coração Selvagem, Prêmio da Fundação Graça Aranha, primeiro romance 

de Clarice Lispector (CL), publicado em 1943, no Rio de Janeiro. Numa prosa próxima da 

poesia, CL fez a “denuncia da superficialidade estéril da vida que aprisiona na rotina 

cotidiana” (Coelho, 1993, p.182). “O êxito do romance foi imediato, [...] fora dos moldes 

consagrados, mas já revelador das mais altas qualidades de estilo, uma linguagem que 

falava naturalmente, sem ser natural...” (Linhares, 1987, p.411). Neste romance 

encontramos, num turbilhão de atos e pensamentos, que vão e vêm no tempo, a vida de 

Joana. Não conheceu a mãe, viveu alguns anos com o pai, e, com a morte deste, passou a 

viver com a tia, com quem tinha um relacionamento tumultuado. Foi então, levada a um 

internato, saindo de lá apenas perto de conhecer Otávio, que tornou-se seu marido. Na 

adolescência foi apaixonada por um professor particular. Não era feliz no casamento, 

eternamente insatisfeita, acaba descobrindo que o marido tem uma segunda família e deixa-

o partir. Antes disso, tem um caso com um estranho, mas acaba a narrativa sozinha e em 

crise. 

Joana não é a única personagem adolescente de CL, a descrição de personagens 

adolescentes é freqüente em sua obra, projetando assim, em cada uma delas, um pouco da 

sua própria puberdade. Isso pode ser endossado com as palavras de Iannace ( 2001. p.44): 

 
Decerto Joana não fora a única personagem na qual Clarice teria se projetado, muitas outras 
poderiam ser elencadas, como por exemplo, duas de suas protagonistas infanto-juvenis. Trata-se das 
personagens autobiográficas de “Restos do Carnaval” e “Felicidade Clandestina” – narrativa esta que 
intitula o seu volume de contos lançado em 1971. 
Das 25 histórias nele enfeixadas, um número significativo se volta à compreensão do universo pré-
adolescente. Analisa-se, portanto, as vitais descobertas daqueles que ainda precocemente anseiam 
por tatear o mundo, habitando desde cedo o marginalizado território da clandestinidade. 
A escrita de CL é extremamente feminina9, iniciando pela escolha de temas, como a 

solidão das mulheres que se dedicavam inteiramente ao lar, desvendado a alma feminina, e 

                                                 
9 Nos padrões de definição da escrita feminina encontrados em: BRANCO (1991), COELHO (1993) e NYE 
(1995). 
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depois por descrever cenários fechados; pela poeticidade incontestável do texto; e pela 

plasticidade das palavras, por exemplo, quando utiliza onomatopéias, liga palavras ou  faz 

repetições: 

 

A máquina do papai batia tac-tac...tac-tac-tac... O relógio acordou em tin-dlen sem poeira. O silêncio 
arrastou-se zzzzzz. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa-roupa-roupa. Não. Não. [...] Encostando a 
testa na vidraça brilhante e fria olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas-
que-não-sabiam-que-iam-morrer (Lispector. 1998. p.13). 
 
Os lábios grandes de Lídia, de linhas vagarosas, tão bem pintados de claro, enquanto eu de batom 
escuro, sempre escarlate, escarlate, escarlate, o rosto branco e magro (Lispector, 1998, p. 143). 
 
O final do romance fica em aberto, mais uma característica atribuída a escrita 

feminina, indefinindo o destino de Joana. E a estrutura do romance é uma narrativa não 

linear, em parágrafos curtos e com muitos diálogos, como podemos visualizar na ilustração 

da página seguinte. 

O texto foge dos padrões da escrita feminina apenas na falta de intertextualidade e 

por não descrever tarefas destinadas às mulheres. Apesar de viver unicamente para ser a 

esposa de Otávio, Joana não descreve nenhuma de suas ocupações domésticas. 

 

 

3. 2 JOANA 

 

O capítulo dedicado ao período correspondente a adolescência de Joana, fase que 

nos interessa neste trabalho, é denominado “...o banho...”, mas encontramos em toda a 

narrativa comportamentos característicos da puberdade, razão pela qual vamos analisar 

todo o romance.  

O mais forte traço do prolongamento da adolescência é justamente o desejo de 

continuar a ser criança, que pode ser constatado já no início, quando Joana, mulher, 

conversando com o marido sobre a infância, “(...) declarou alto, devagar, deslumbrada. – 

Não é saudade, porque eu tenho agora a minha infância mais do que enquanto ela 

decorria...” (Lispector, 1998, p.48). 
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Na infância muito madura, na fase adulta muito infantil, Joana não conheceu outra 

fase que não fosse a adolescência. Sua infância não foi o que poderíamos chamar de 

infância típica, uma fase da qual guardamos doces lembranças. A ausência da mãe, de 

quem ela quase não tinha referências, ou melhor, tinha apenas referências negativas, 

acentuou seu apego ao pai. Da mãe, o leitor terá a imagem que foi descrita numa conversa, 

do pai com um amigo, que Joana escutou enquanto fingia dormir, provavelmente, já que ela 

é narradora de sua própria história, também para ela esta é a única imagem materna: 

 



 

 

57 

-Eu não podia esquece-la, dizia o pai. Não que vivesse a pensar nela. [...] Chamava-se... – olhou para 
Joana – chamava-se Elza. Me lembro que até lhe disse: Elza é um nome como  um saco vazio. Era 
fina, enviesada – sabe como, não é? -, cheia de poder. Tão rápida e áspera nas conclusões, tão 
independente e amarga que da primeira vez que falamos chamei-a de bruta! Imagine... ela riu, depois 
ficou séria. Naquele tempo eu me punha a imaginar o que ela faria de noite. Porque parecia 
impossível que ela dormisse. Não, ela não se entregava nunca. E mesmo aquela cor seca – felizmente 
a guria não puxou, -, aquela cor não combina com uma camisola... [...] Via-a ainda caminhando 
sobre um areal, os passos duros, o rosto fechado e longínquo. O mais curioso é que não poderia ter 
existido nenhum areal. No entanto a visão teimosa resistia às explicações (Lispector, 1998, p.27). 
 

O sentimento de repúdio pela mãe da menina foi narrado por mais algumas linhas. 

Ela “era o diabo”, foi desprezada pela família do marido como “o micróbio da varíola”, e 

morreu “assim que pôde” (Lispector, 1998, p.28). A menina, que já estava com medo de 

dormir, ouvia tudo em segredo, maquinando seus sentimentos contraditórios: “(...) Hoje 

então que ela estava com medo de Elza. Mas não se pode ter medo da mãe. A mãe era 

como um pai. Enquanto o pai a carregava pelo corredor para o quarto, encostou a cabeça 

nele, sentiu o cheiro forte que vinha dos seus braços. Dizia sem falar: não, não, não...” 

(Lispector, 1998, p.29). Ao final de cada comentário sobre Elza, o pai acrescentava que, 

“felizmente”, a pequena não tinha nada da mãe. Mas, na verdade, Joana também era “cheia 

de poder, rápida, áspera, independente e amarga”, como a mãe. Para o pai a diferença talvez 

fosse que ele amava a menina e repudiava a mulher. Tal qual a mãe, Joana, na fase adulta, 

despertava sentimentos contraditórios nos homens que cruzaram seu caminho. Por 

exemplo, o marido achava que “Nela havia uma qualidade cristalina e dura que o atraía e 

repugnava-lhe simultaneamente”(Lispector, 1998, p. 91); E seu amante refletia: “Joana, 

nome nu, santa Joana, tão virgem. [...] Via-lhe traços infantis, as mãos eloqüentes como as 

de um cego. Ela não era bonita, pelo menos desde homem nunca sonhara com aquela 

criatura, nunca a esperara”(Lispector, 1998, p. 163); Também ela própria nutria essa dupla 

imagem, “Acreditava-se muito poderosa e sentia-se infeliz. Tão poderosa que imaginava ter 

escolhido os caminhos antes de neles penetrar – e apenas com o pensamento. Tão infeliz 

que, julgando-se poderosa, não sabia o que fazer de seu poder e via cada minuto perdido 

porque não o orientara para um fim” (Lispector, 1998, p.171). Em todas estas descrições 

podemos sentir as características que “herdou” de Elza e da infância sem sentimentos que 

teve. 

A companhia do pai não durou, e, do rápido relacionamento com ele, apesar do 

muito carinho, Joana filtrou um certo desprezo, a constante falta de tempo. Ele, escritor, 

precisava dedicar-se ao trabalho, e ela, criança, precisava de atenção: 
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-Papai, que é que eu faço? 
-Vá estudar. 
-Já estudei. 
-Vá brincar. 
-Já brinquei. 
-Então não amole (Lispector, 1998, p. 15). 
 
Mas, tão logo terminava as tarefas, ele corria para desfazer as mágoas de sua filha, 

tinha consciência das suas necessidades e preocupava-se com o seu futuro, mas não 

julgava-se formador do destino da filha: “O pai medita um instante. Mas ninguém pode 

fazer alguma coisa pelos outros, ajuda-se. Anda tão solta a criança, tão magrinha e 

precoce... Respira apressado, balança a cabeça. Um ovinho, é isso, um ovinho vivo. O que 

vai ser de Joana?”(Lispector, 1998, p. 17). 

Isolada, como  “um  ovinho  vivo”, a  menina  em  várias  passagens    chorava 

sozinha, devia ter necessidade de interagir com outras crianças e chegou a criar um amigo 

invisível:  

 
Inventou um homenzinho do tamanho do fura-bolos, de calça comprida e laço de gravata. Ela usava-
o no bolso da farda de colégio. O homenzinho era uma pérola de bom, uma pérola de gravata, tinha a 
voz grossa e dizia de dentro do bolso: ‘Majestade Joana, podeis me escutardes um minuto, só um 
minuto podereis interromperdes vossa sempre ocupação?’ E declarava depois: ’Sou vosso servo, 
princesa. É só mandar que eu faço.’(Lispector, 1998, p.15). 
 
“O ‘fazer de conta’ permite à criança sentir-se como dona da situação, pois ela é que 

dá ordens ao amigo invisível, ser por uma vez o responsável, o chefe” (Theophilo. 2003. 

p.2). No caso, Joana reproduzia com seu “homenzinho” a relação que  tinha  com o  pai,  

sempre ocupado, sem tempo para ouvi-la. No trecho acima citado, onde ela conversa com o 

amigo invisível, percebemos também que nem mesmo na escola a menina se integrava. As 

outras crianças nem foram mencionadas na narrativa. O fato do amigo invisível de Joana 

ser apresentado no diminutivo apresenta o poder que ela desejava ter sobre ele, em seu 

pensamento infantil considerava muito mais fácil dominar um homem que cabe no bolso, 

que um homem em proporções reais. Como diz Lévi-Strauss (2002,p.39) a despeito das 

obras de arte em dimensões reduzidas: 

 

“a redução [...] parece está ligada a uma espécie de inversão do processo de conhecimento: para 
conhecer o objeto real em sua totalidade, sempre tivemos tendência a proceder começando das 
partes. Dividindo-a, quebramos a resistência que ela nos opõe. A redução de escala inverte essa 
situação: quanto menor o objeto, menos temível parece sua totalidade; por ser quantitativamente 
diminuído, ele nos parece qualitativamente simplificado. Mais exatamente, essa transposição 
quantitativa aumenta e diversifica nosso poder sobre um homólogo da coisa; através dela, este pode 
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ser tomado, sopesado na mão, apreendido de uma só mirada. A boneca da criança não é mais um 
adversário, um rival ou mesmo um interlocutor; nela e por ela a pessoa se transforma em sujeito”. 
 

 Assim, Joana encontrava em seu “homenzinho do tamanho do fura-bolos” a 

sensação de poder que não encontrava em sua relação com os adultos. Na narrativa não 

sabemos qual a resposta de Joana ao seu amiguinho, a história sofre um corte, passando 

subitamente para o diálogo com o pai, transcrito anteriormente, onde ela pede atenção e ele 

pede para não amolar. Seria a presença desse amigo invisível sinal de solidão e 

insegurança? Os psicanalistas dizem que os amigos invisíveis não são necessariamente um 

sinal de solidão, existem crianças que têm família numerosa, se relacionam bem com todos 

e, ainda assim, recorrem aos amigos invisíveis ou imaginários, que podem ser também um 

objeto ou brinquedo com o qual trocam confidências. Segundo eles, o fato é notado em 

crianças sensíveis e inteligentes, e é visto como “um recurso valioso para a criança e 

importante para o seu desenvolvimento, quando surge de modo natural, servindo como 

fator compensatório em momentos de perda ou de ansiedade” (Theophilo. 2003. p.4). 

Preocupante é quando o amigo imaginário passa a ser companhia constante da criança, e 

por muitos anos. Este não parece ser o caso de Joana, seu “homenzinho” aparece uma única 

vez na narrativa. Mas, poderíamos dizer que, a partir da adolescência, ela fez do mar seu 

amigo imaginário, amizade que vai durar para sempre. 

Como já foi dito, com a morte do pai, Joana foi levada a viver com a tia, numa casa 

de praia, perdendo seu lar. A sensação desse momento é descrita como a mais forte 

angústia pela qual passou na infância, e desde então ela começa a interagir com os 

elementos da praia: 

 

 -Essa areia afundando mata um cristão, resmungou a empregada. 
Atravessou a extensão de areia que levava à casa da tia, prenunciando a praia. [...] 
[...] Os coqueiros se retorciam desesperados e a claridade a um tempo velada e violenta se refletia no 
areal e no céu, sem que o sol se tivesse mostrado ainda. Meu Deus, o que acontecera com as coisas? 
Tudo gritava: não! não! 
A casa da tia era um refúgio onde o vento e a luz não entravam.[...] 
Joana ofegava, o rosto branco. Passou os olhos escurecidos pela salinha, perseguida. As paredes 
eram grossas, ela estava presa, presa! (Lispector. 1998. p.35-37). 
 
Nos elementos grifados na citação anterior podemos notar que o universo 

participava do seu tormento, a natureza já sabia de sua dor, os coqueiros se retorciam 

desesperados, a claridade era velada, o sol não se mostrava, e tudo gritava que não, apenas 

Joana ainda fugia do que tinha acontecido. No texto não fica claro como se deu a morte do 

pai, nem como esta perda foi anunciada a menina. No quarto capítulo, intitulado “o passeio 
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de Joana”, quando a narradora adulta, passeia em companhia do marido, é descrita a 

chegada à casa da tia, e o leitor é levado a deduzir que o pai de Joana morreu. Quando a 

menina sentiu a piedade que tinham por ela, pobre órfã, foi forçada a tomar consciência da 

perda do pai, e refugiou-se na praia. Daí em diante as imagens marítimas serão freqüentes 

nos seus momentos de incerteza.  A passagem a seguir descreve o momento exato em que 

Joana aceita a morte do pai, seu único amigo: 

 

Desceu das rochas, caminhou fracamente pela praia solitária até receber a água nos pés. De cócoras, 
as pernas trêmulas, bebeu um pouco de mar. Assim ficou descansando.[...] Cada vez que reparava no 
mar e no brilho quieto do mar, sentia aquele aperto e depois um afrouxamento no peito. Não sabia 
mesmo se havia de rir porque nada era propriamente engraçado, oh pelo contrário, atrás daquilo 
estava o que acontecera ontem. Cobriu o rosto cm as mãos esperando quase envergonhada, sentindo 
o calor de seu riso e de sua expiração ser novamente sorvido. A água corria pelos seus pés agora 
descalços, rosnando entre seus dedos, escapulindo clarinha clarinha como um bichinho 
transparente.[...] Papai morreu. Respirou vagarosamente. Papai morreu. Agora sabia mesmo que o 
pai morrera. [...] O pai morrera como o mar era fundo! Compreendeu de repente. O pai morrera como 
não se vê o fundo do mar, sentiu. (Lispector. 1998. p.38-39). 
 
Era a praia solitária e o mar, que davam a confirmação que ela estava sozinha no 

mundo. O mar, agora seu aliado, foi assim transportado para seu interior. Passados anos, 

mesmo quando não podia estar de frente para o mar, cuidava em, na sua imaginação, 

aprisioná-lo em seus aposentos: “Ainda na cama, pensara em areia, mar, beber água do mar 

na casa da tia morta, em sentir, sobretudo sentir.[...] Quis o mar e sentiu os lençóis da 

cama” (Lispector. 1998. p.23). Era o mar que lhe dava forças nos momentos de fuga: “Oh, 

ela sabia cada vez mais. Por exemplo, o mar. O mar era muito. Tinha vontade de afundar na 

areia pensando nele, ou senão de abrir bem os olhos, ficar olhando, mas depois não achava 

para que olhar” (Lispector. 1998. p.41). E era também o mar que daria sabor a vida, e até 

mesmo aos biscoitos da tia: “A tia sempre fazia biscoitos grandes. Mas sem sal.[...] Ela 

molharia o biscoito no mar antes de comer. Daria uma mordida e voaria até casa para beber 

um gole de café. E assim por diante”(Lispector. 1998. p.41). O mar portador de paz e 

sabedor que mesmo na paz existe tumulto, era seu companheiro de tempestades, como cita 

na passagem onde relembra sua infância: 

 

Assim lembrava-se de Joana-menina diante do mar: a paz que vinha dos olhos do boi, a paz que 
vinha do corpo deitado do mar, do ventre profundo do mar, do gato endurecido sobre a calçada. Tudo 
é um, tudo é um..., entoara. A confusão estava no entrelaçamento do mar, do gato, do boi com ela 
mesma. A confusão vinha também de que não sabia se entoara ‘tudo é um’ ainda pequena, diante do 
mar, ou depois, relembrando (Lispector. 1998. p.46). 
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A confusão instalou-se na personalidade de Joana, iniciada pelo estranhamento do 

próprio corpo em transformação, sentimento próprio da puberdade, e só o mar, “possuidor 

de um ventre profundo”, poderia entendê-la como ninguém mais. Sua relação com a água 

está não só na praia, mas mesmo na banheira do internato: “A moça ri mansamente de 

alegria de corpo. Suas pernas delgadas, lisas, os seios pequenos brotaram da água. Ela mal 

se conhece, nem cresceu de todo, apenas emergiu da infância” (Lispector. 1998. p.65). 

Joana era uma menina sem ninguém para esclarecer as transformações que ocorriam com 

ela: 

 
Quando me surpreendo ao espelho não me assusto porque me ache feia ou bonita. É que me descubro 
de outra qualidade. Depois de não me ver há muito quase esqueço que sou humana, esqueço meu 
passado e sou a mesma libertação de fim e de consciência quanto uma coisa apenas viva. Também 
me surpreende, os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim além do 
conhecido, tanta coisa sempre silenciosa. Por que calada? Essas curvas sob a blusa vivem 
impunemente? Por que caladas? Minha boca, meio infantil, tão certa de seu destino, continua igual a 
si mesma apesar de minha distração total (Lispector. 1998. p.68). 

  

 As perguntas se acumulavam e as dúvidas iam além do seu próprio corpo, queria 

saber o que a sociedade esperava dela, quais eram os caminhos que teria para escolher, a 

confusão que existia na menina pode ser exemplificada pelas perguntas que ecoavam em 

seus pensamentos: [...] Que esperavam dela? – assustou-se. [...] O quê então? Por que tinha 

cada criatura alguma coisa a lhe dizer? Por quê, por quê? E que exigiam, sugando-a 

sempre? (Lispector. 1998. p.60). 

Em meio à tempestade de dúvidas, que como um mar represado entre quatro 

paredes, batiam e voltavam sem respostas, o medo de crescer, se instalava deixando-a sem 

apoio, solta ao mar: 

 
(...) o fragor da vida se aproximando, densa, caudalosa e violenta, as ondas altas rasgando o céu, 
aproximando-se... para submergi-la, para submergi-la, afoga-la, asfixiando-a ...[...] 
-E agora?[...] 
Tinha a sensação de que a vida corria espessa e vagarosa dentro dela, borbulhando como um quente 
lençol de lavas (Lispector. 1998. p.80-81). 

  
 Quando pequena, a companhia agradável a quem Joana se refere é a da empregada, 

que também a abandonou depois da morte do pai. Foi ela que lhe ensinou como brincar 

com as palavras, podendo passar tardes inteiras isolada nesta brincadeira. Joana não se 

sentia infeliz com seu isolamento, ao contrário, via certo “poder” nisto: “A solidão está 

misturada à minha essência...” (Lispector. 1998. p.179). 
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Num comportamento bastante maduro para sua idade, ela gostava de ficar sozinha 

desde menininha, de brincar com as idéias. Este comportamento é justificado pelo 

aparecimento do pensamento lógico, iniciado na puberdade, quando o jovem isola-se para 

“defender-se, tentando libertar-se da influência do adulto, a fim de fazer-se reconhecer 

como pessoa que pode e quer” (Campos. 1981. p.44).  Mas Joana era apenas uma criança e 

já gostava de ficar sozinha. 

Na fase de isolamento, o jovem analisa tudo, e descobre que “as verdades” da 

infância não se sustentam mais, causando confusão e atordoamento em seus pensamentos. 

As respostas as suas novas perguntas serão buscadas em adultos que representem certa 

grandeza para o jovem. Para Joana, como vimos, o isolamento é um hábito de infância, 

passando pela adolescência e se firmando na fase adulta, quando chegava a desejar a 

ausência do marido para estar sozinha, em seu mundo: 

 

Tudo o que é forma de vida procuro afastar. Tento isolar-me para encontrar a vida em si mesma. No 
entanto apoiei-me demais no jogo que distrai e consola e quando dele me afasto, encontro-me 
bruscamente sem amparo (Lispector. 1998. p.69). 

 
Otávio saíra cedo e ela o abençoava por isso como se ele tivesse concedido intencionalmente tempo 
para pensar, para observar-se (Lispector. 1998. p.139). 
 

Muitas vezes é o professor, “que acompanha, acolhe o adolescente, contribuindo 

para que ele possa simbolizar o que lhe ocorre” (Gutierra. 2003. p.78), que é o escolhido 

como “ajudante” para as novas reflexões. Mas, também ele, não escapará as desconfianças 

provenientes da fase, será “posto em xeque pelo adolescente, e pode tornar-se dejeto na 

visão do mesmo, remetido à ‘idiotice’ do adulto que não compreende nada (Gutierra. 2003. 

p.75). Assim, Joana buscava nos professores sua base de sustentação. Ainda menina,  testa 

a professora com perguntas profundas, filosóficas até,  que faziam parte de seu mundo. 

Perguntou, por exemplo: “- O que é que se consegue quando se fica feliz?”,  “-Ser feliz é 

para conseguir o quê?” (Lispector. 1998. p.29). A professora, sem encontrar solução 

instantânea para a questão, mandou que ela escrevesse a pergunta num papel e guardasse 

para ela própria responder futuramente. A menina, que tinha consigo o imediatismo dos 

jovens e desejava uma resposta objetiva, não gostou da solução, e até ficou ofendida com o 

riso da professora. Vista como “adulto que não compreende nada”, esta professora não  foi 

mais requisitada. A reflexão sobre a felicidade, esta foi retomada na fase adulta, mas suas 
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conclusões continuaram semelhantes ao  primeiro momento, o que constitui mais um sinal 

da personalidade adolescente da Joana -mulher:  

 
Era sempre inútil ter sido feliz ou infeliz. E mesmo ter amado. Nenhuma felicidade ou infelicidade 
tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, dando-lhe um caminho 
único, como deve ser o verdadeiro caminho. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando 
círculos de vida, jogando-os de lado, murchos, cheios de passado (Lispector. 1998. p.101). 
 
Depois, uma outra tentativa de transferência, foi registrada na adolescência, quando 

Joana encontra um aliado na figura do professor particular. Este aceitava a garota com suas 

dúvidas e medos: “E milagrosamente ele penetrava no mundo penumbroso de Joana e lá se 

movia de leve, delicadamente” (Lispector. 1998. p.52). Mas, ele também não tinha resposta 

para as perguntas da moça, e, juntando esta experiência a da pergunta feita à professora 

sobre a felicidade, aumentava a certeza de não ter a quem confiar suas dúvidas, 

solidificando o silêncio de Joana: 

 
[...] Mas a quem deles ela diria: tenho cada vez mais força, estou crescendo, serei moça? Nem a eles, 
nem a ninguém. Porque também a nenhum poderei perguntar: diga-me, como são as coisas? E ouvir; 
também não sei, como o professor respondera.[...] Com quem Joana falaria agora das coisas que 
existem com a naturalidade com que se fala das outras, das que estão apenas? (Lispector. 1998. p.61-
62).  
 
O professor representava também um elemento de sedução, o primeiro homem que 

despertou sensações em Joana, e talvez o único, inclinando-se sobre a moça, despertava a 

mulher que existia na jovem, que não entendia ao certo o que se passava, mas gostava do 

sentimento de provocação, de ciúme, e de impossibilidade, pois sendo o professor casado e 

muito mais velho do que ela, provavelmente a sociedade não apoiaria uma ligação entre 

eles. O que se passava então era o confronto com os valores sociais: 

 
O que acontecia? Tudo recuava... e de súbito o ambiente destacou-se na sua consciência com um 
grito, avultou com todos os detalhes submergindo as pessoas numa grande vaga... Seus próprios pés 
flutuavam. A sala onde já estivera durante tantas tardes refulgia no crescendo de uma orquestra, 
mudamente, numa vingança pela sua distração. De um momento para outro Joana descobriu a 
insuspeita potência daquele aposento quieto. (...) (Lispector. 1998. p.60). 
 
Esse jogo de sedução não era apenas fruto da imaginação de Joana, como poderia 

pensar o leitor já que ela conta os fatos, o próprio professor, homem já de certa idade, 

declarava-se revirado pelas sensações despertadas com a beleza da adolescente: “Mas quem 

tinha aquela imprecisão no corpo, as pernas nervosas, seios ainda por nascer – o milagre: 

ainda por nascer, pensou tonto, a vista escura -, quem era como água clara e fresca? A fome 
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da velhice que se aproximava. Encolheu-se aterrorizado, furioso, covarde” (Lispector. 

1998. p.59). 

Ao lado do professor, Joana experimentou a inveja, o ciúme, a revolta pela falta de 

atitude do seu amado, e, mais uma vez, a certeza de que os adultos não tinham as respostas 

necessárias. Era a primeira paixão impossível. 

 “O apaixonar-se, ocorre com freqüência nesta idade, não é de natureza tão sexual, 

quanto o será em idades posteriores. Agora, apaixonar-se é mais uma tentativa de projetar e 

testar o próprio ego, difuso e ainda indiferenciado, em outra pessoa, a fim de esclarecer e 

refletir sobre o próprio auto-conceito e a própria identidade do ego” (Campos. 1981. p.60). 

De fato, para Joana o professor, além de ser o enfrentamento dos valores sociais, era a fuga 

da casa da tia, uma pessoa que não julgava e entendia o seu estado de turbulência. Ele 

aconselhava, por exemplo, “Nunca sofra por não ter opiniões em relação a vários assuntos. 

Nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la. De qualquer jeito suponho que você só 

aceitaria esse conselho” (Lispector. 1998. p.50) numa postura que aceitava, com encanto, 

sua posição de adolescente, ao contrário da tia que exigia dela uma posição adulta: “- 

Minha filha, você é quase uma mocinha, pouco falta para ser gente... daqui a dias terá que 

abaixar o vestido... Eu lhe imploro: prometa que não faz mais isso, prometa, prometa em 

nome do pai” (Lispector. 1998. p.113). 

Na casa da tia o objetivo principal da moça parecia ser chocar. Ela fazia perguntas 

impertinentes à mesa, fugia, não se comportava como exigia a etiqueta, não se relacionava 

bem com ninguém, e chegou até a roubar um livro na presença da tia. Por isso foi enviada a 

um colégio interno, fase não muito comentada no romance, do internato conhecemos 

apenas o quarto e o banheiro. Depois encontramos Joana já de volta do internato, 

impertinente como sempre, agredindo um velho, em quem atirou um livro na cabeça, 

dizendo querer acertar um inseto na parede. Este fato foi, inclusive, o que despertou a 

admiração de Otávio, futuramente seu marido.  

No que diz respeito ao “apropriar-se de objetos alheios”, é uma prática normal na 

infância, quando a criança deseja possuir um objeto que não lhe pertence e acha mais fácil 

pegá-lo, mas na adolescência este fato pode decorrer de distúrbios emocionais. Na casa de 

Joana o fato foi tratado como falta de respeito gratuita, tornando-a ainda mais introvertida e 

agressiva. 
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A relação de Joana com o professor não foi além da empolgação inicial, mas 

persistiu longo tempo em seu íntimo, num capítulo intitulado “o abrigo no professor”, 

quando Joana estava prestes a casar com Otávio, ela dizia que “parecia estar traindo toda a 

sua vida passada com o casamento. Queria rever o professor, sentir seu apoio”(Lispector. 

1998. p.113).  Foi visitá-lo para  contar que ia casar-se. Ele, abandonado pela mulher, 

estava envelhecido e doente. Joana buscou desesperadamente algum traço do homem por 

quem se apaixonou: “Olhando-o Joana descobria que ele era apenas um velho gordo ao sol, 

os ralos cabelos sem resistir à brisa, o grande corpo largado sobre a cadeira. E o sorriso, 

meu Deus, um sorriso” (Lispector. 1998. p.114). Sua visita acabou sem que revelasse o 

motivo que a levou, deixando um grande sentimento de decepção: “Ela via humilhada e 

perplexa seu pescoço escuro, enrugado. [...] Olhara-o bem nos olhos, cruelmente. Ele lhe 

retribuíra um olhar morno e indiferente de início e logo em seguida furtara-se com raiva, 

importunado” (Lispector. 1998. p.116-117).  E, sem o apoio de seu antigo amor, sem estar 

preparada: 

 
Casou-se. 
O amor veio afirmar todas as coisas velhas de cuja existência apenas sabia sem nunca ter aceito e 
sentido. O mundo rodava sob seus pés, havia dois sexos entre os humanos, um traço ligava a fome à 
saciedade, o amor dos animais, as águas das chuvas encaminhavam-se para o mar, crianças eram 
seres a crescer, na terra o broto se tornaria planta. Não poderia mais negar... o quê? – perguntava-se 
suspensa. O centro luminoso das coisas, a afirmação dormindo embaixo de tudo, a harmonia 
existente sob o que não entendia (Lispector. 1998. p.98-99). 
 

Os medos de Joana foram transferidos da infância, quando tinha medo de dormir 

sozinha, sem barulhos: “Ela preferia mil vezes que estivesse chovendo porque seria muito 

mais fácil dormir sem medo do escuro. [...] Pelo menos até que ela tivesse bastante sono 

para não se deitar sem ouvir chuva, sem ouvir gente, penando no resto da casa negra, vazia 

e calada” (Lispector. 1998.p.26). Quando adulta, sempre relacionava qualquer medo àquele 

que sentia do escuro na casa do pai. Como exemplo dessa transferência temos as passagens 

a seguir, episódio em que Joana estranhou a presença do marido enquanto observava-o ao 

seu lado, e tinha medo que ele acordasse: 

 

Retirou-se depressa, encolheu-se dentro de si mesma, cheia de medo, daquele temor inconfessado 
das antigas noites sem chuva, na escuridão sem sono. Quantas vezes terei que viver as mesmas coisas 
em situações diversas? (Lispector. 1998. p.134). 
 
E subitamente, traiçoeiramente, teve um medo real, tão vivo como as coisas vivas. O desconhecido 
que havia naquele animal que era seu, naquele homem que ela só soubera amar! Medo no corpo, 
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medo no sangue! Talvez ele a estrangulasse, a assassinasse... Por que não? – assustou-se – a audácia 
com que seu próprio pensamento avançava, guiando-a como uma luzinha móvel e trêmula através do 
escuro. Para onde ia? Mas por que Otávio não a estrangularia? Não estavam sós? E se ele estivesse 
louco sob o sono? – estremeceu (Lispector. 1998. p. 135). 
 
Joana temia as relações duradouras, eterna adolescente que era, desconhecia os 

caminhos de um amor adulto. Assim, suas idéias com respeito a casamento refletiam medo, 

mas também, contrariamente, desejo de amar realmente o homem com quem casou, numa 

espécie de repulsa e atração pelo sentimento desconhecido: 

 

Temia os dias, um atrás do outro, sem surpresas, de puro devotamento a um homem. A um homem 
que disporia de todas as forças da mulher para sua própria fogueira, num sacrifício sereno e 
inconsciente de tudo o que não fosse sua própria personalidade. Era uma falsa revolta, uma tentativa 
de libertação que vinha sobretudo com muito medo de vitória. Procurava durante alguns dias tomar 
uma atitude de independência, o que só realizava com um pouco de sucesso pela manhã, quando 
acordava, ainda sem ter visto o homem. Bastava sua presença, apenas pressentida, para toda ela 
anular-se e ficar à espera. À noite, sozinha no quarto, queria-o. Todos os seus nervos, todos os seus 
músculos doentes. Resignou-se pois. A resignação era doce e fresca. Nascera para ela (Lispector. 
1998. p.89) 
 
Segundo Viorst (2003.p.250), “são as primeiras lições de amor e o histórico de 

nosso desenvolvimento que determinam a natureza das expectativas que levamos conosco 

para o casamento”. Que lições teve Joana de amor, partilha, companheirismo? Como 

poderia ela criar expectativas de uma vida a dois? Ela realmente não tinha referencial 

algum de relacionamento, e não era o casamento que queria para o seu futuro, como 

podemos constatar em suas palavras numa conversa que teve com a amante do marido: 

 
Pois eu não pensava em me casar. O mais engraçado é que ainda tenho certeza de que não casei... 
Julgava mais ou menos isso: o casamento é o fim, depois de me casar nada mais poderá me 
acontecer. Imagine: ter sempre uma pessoa ao lado, não conhecer a solidão. – Meu Deus! – não estar 
consigo mesma nunca, nunca. E ser casada, quer dizer, uma pessoa com destino traçado. Daí em 
diante é só esperar pela morte. Eu pensava: nem a liberdade de ser infeliz se conserva porque se 
arrasta consigo outra pessoa. Há alguém que sempre a observa, que a perscruta, que acompanha 
todos os seus movimentos. E mesmo o cansaço da vida tem certa beleza quando é suportado sozinha 
e desesperada – eu pensava. Mas a dois, comendo diariamente o mesmo pão sem sal, assistindo à 
própria derrota na derrota do outro... Isso sem contar com o peso dos hábitos refletidos nos hábitos 
do outro, o peso do leito comum, da mesa comum, da vida comum, preparando e ameaçando a morte 
comum (Lispector. 1998. p.149). 
 
Por muitas vezes, em crise, pensou em deixar o marido, mas acabava por dissipar 

sua idéia de liberdade, representante que era de uma geração de mulheres oprimidas pelo 

casamento e impedidas socialmente de divorcia-se, o “dever” social agia inconscientemente 

em Joana: 
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Teve saudades da sensação, necessidade de sentir de novo. Olhou ansiosa de um lado para outro, 
procurando alguma coisa. Mas tudo ali era como era há muito. Velho. Vou deixa-lo, achou num 
primeiro pensamento, sem antecedentes. [...] Vou deixa-lo, repetiu-se e dessa vez do pensamento 
partiam pequenos filamentos prendendo-o a si mesma. Dagora em diante ele estava dentro dela e 
cada vez mais os filamentos engrossariam até formarem raízes (Lispector. 1998. p.109-110). 
 
Quantas vezes ainda ela se proporia isso, até deixa-lo mesmo? Cansou-se previamente das pequenas 
lutas que ainda teria, revoltando-se e cedendo em seguida até o fim (Lispector. 1998. p.110). 
 

Sua vida conjugal foi uma sucessão de angústias. A idéia de abandonar o marido 

repetiu-se diversas vezes. Porém, o fato apenas se concretizou quando, no final da 

narrativa, Lídia, a amante dele, antiga namorada, grávida, chamou-a para pedir que 

“liberasse” Otávio, possibilitando a formação de uma família completa para a criança que 

viria. Sobressaltada, Joana percebeu que não foi apenas ela que viveu de aparências, e 

estabeleceu uma espécie de concorrência com a rival: deixaria Otávio quando engravidasse 

dele. Pela primeira vez Joana pensou em ter uma atitude adulta, mesmo que movida por 

uma vingança infantil, ser mãe. 

 

-Eu também quero ter as coisas da vida. Por que não? Pensa que sou estéril? Nem um pouco. Não 
tive filhos porque não quis. 
Eu me sinto segurando uma criança, pensou Joana. Dorme, meu filho, dorme, eu lhe digo. O filho é 
morno e eu estou triste. Mas é a tristeza da felicidade, esse apaziguamento e suficiência que deixam o 
rosto plácido, longínquo. E quando meu filho me toca não me rouba pensamento como os outros. 
Mas depois, quando eu lhe der leite com estes seios frágeis e bonitos, meu filho crescerá de minha 
força e me esmagará com sua vida. Ele se distanciará de mim e eu serei a velha mãe inútil. Não me 
sentirei burlada. Mas vencida apenas direi: eu nada sei, posso parir um filho e nada sei. Deus 
receberá minha humildade e dirá: pude parir um mundo e nada sei. Estarei mais perto d’Ele e da 
mulher da voz. Meu filho se moverá nos meus braços e eu me direi: Joana, Joana, isso é bom. Não 
pronunciarei outra palavra porque a verdade será o que agradar aos meus braços (Lispector. 1998. 
p.156). 
 
 
Mesmo assim, a idéia de ser mãe era uma idéia triste, uma certeza de ser esmagada. 

Ou seja, Joana não estava madura o suficiente para aceitar a maternidade como uma dádiva, 

para ela era apenas a oportunidade de não ser traída totalmente, queria todos os “bens” a 

que a amante teve direito.  

O confronto com a idéia de que não possuía verdadeiramente o marido foi uma 

ruptura para Joana, metaforizada pelo vestido rasgado na saída da casa de Lídia. No 

discurso de Joana não era ela que sentia o golpe da traição, era o vestido: 

 

E subitamente, forte como um trovão, porém mudo como um espanto mudo, e, subitamente, mais um 
passo e não pude continuas! A barra de meu vestido de gaze estremeceu num esgar, lutou, torceu-se, 
rasgou-se no canto agudo do móvel e lá ficou trêmula, arquejante, perplexa sob meu olhar 
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estupefacto. E de repente as coisas haviam escurecido, uma orquestra rebentara em sons tortos e 
silenciara imediatamente, havia alguma coisa triunfante e trágica no ar. Eu descobri que no fundo 
não havia em mim surpresa: que tudo caminhava lentamente para aquilo e agora se precipitara no seu 
verdadeiro plano. [...] Houve apenas o rasgão do vestido indicando as coisas (Lispector. 1998. p.154-
155). 
 
Mais acima vimos que para enfrentar a dor da perda do pai ela precisou ”encontrar” 

a tristeza na praia, agora, precisou do vestido rasgado para descobrir-se novamente sozinha, 

uma forma de fugir das perdas. Depois, a sua reação foi precipitar-se numa aventura 

amorosa com um homem que não conhecia, numa tentativa de estabelecer um 

relacionamento sem vínculos. Com este homem, totalmente descaracterizado na narrativa, 

não possuindo nem nome próprio, ela brincava de combinar palavras, como quando era 

criança, retomando sua infância, e, ao mesmo tempo, fugindo de possíveis perguntas que 

criassem laços. Sua estratégia era: “(...) não quero saber de seu passado e não quero contar 

sobre mim, quando eu invento palavras...” (Lispector. 1998. p.168). 

 Por fim, os dois homens vão embora, Joana encontra-se com suas reflexões, isolada 

como sempre desejara, mas desta vez com um desejo consciente de romper com seu mundo 

antigo, de livrar-se do fardo da imaturidade: “Ela notou que ainda não adormecera, pensou 

que ainda haveria de estalar em fogo aberto. Que terminaria uma vez a longa gestação da 

infância e de sua dolorosa imaturidade rebentaria seu próprio ser, enfim enfim 

livre!”(Lispector. 1998. p.201). 

  O desejo, ou melhor, a necessidade urgente de tornar-se adulta encerra o romance, e 

apresenta uma Joana que deseja ser o próprio mar, com ondas poderosas: 

 

(...) um dia virá em que todo meu movimento será criação, nascimento, eu romperei todos os nãos 
que existem dentro de mim, provarei a mim mesma que nada há a temer, que tudo o que eu for será 
sempre onde haja uma mulher com meu princípio, erguerei dentro de mim o que sou um dia, a um 
gesto meu, minhas vagas se levantarão poderosas, água pura submergindo a dúvida, a consciência eu 
serei forte como a alma de um animal e quando eu falar serão palavras não pensadas e lentas, não 
levemente sentidas, não cheias de vontade de humanidade, não  o passado corroendo o futuro! (...) 
(Lispector. 1998. p.201). 

 
 Decerto este entusiasmo é ainda um resquício da puberdade. A passagem da 

adolescência não se faz de um momento para o outro, existe todo um processo de perdas até 

que o indivíduo estabeleça seus próprios valores, e que seja o único responsável por seus 

atos.  

A vida de Joana nos alerta para o perigo de prolongação da puberdade, que pode 

trazer sérios problemas para o jovem e seus próximos. No caso dela: o casamento infeliz; a 
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arriscada aventura amorosa, quando freqüentou a casa de um desconhecido; o 

desenvolvimento de uma personalidade depressiva; e enfim, a falta de uma vida com 

objetivos definidos, fizeram de Joana uma pessoa infeliz, ou mais grave ainda, uma pessoa 

que cultuava a infelicidade. 
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CAPÍTULO IV 
 

NORA 
 

-UMA GAROTA FEITA DE MAR- 
 
 
 

4. 1 OS GANSOS SELVAGENS DE BASSAN 
 
 

Em “Os Gansos Selvagens de Bassan”, obra que rendeu o prêmio Fémina a 

escritora canadense Anne Hébert (AH) no ano de 1982, encontramos a história de duas 

adolescentes, Olívia e Nora, que denuncia a irracionalidade humana. Nas palavras dos 

críticos, “o julgamento global é que sem dúvidas: todos os críticos franceses e cinco de 

cada seis críticos quebequences vêem em Os Gansos Selvagens de Bassan um “chef-

d’oeuvres” (Moisan ,1996, p.181). Trata-se de um romance romântico e moderno ao 

mesmo tempo, narrado em seis capítulos, cada qual narrado por um personagem, sendo dois 

destes capítulos compostos por cartas. A história conta um verão das duas primas, Nora e 

Olívia, que são cobiçadas pela maioria dos homens de um pequeno vilarejo à beira–mar, 

onde viviam. Os fatos culminam no assassinato das duas jovens em 1936. Após uma visita 

na casa da prima, elas desaparecem misteriosamente na praia, e seus restos mortais foram 

lentamente devolvidos pela maré, confirmando a tragédia que toma conta do lugar. O som 

dos gritos das aves, chamadas “Fous de Bassan”(daí o título da obra), num triste lamento 

anunciam o horrível acontecimento. 

O tema da adolescência é quase uma constante na obra de AH, em oito livros 

editados, sete têm jovens como personagens fundamentais.  

”Os gansos selvagens de Bassan”, com a técnica de apresentar várias versões da 

mesma história, é um belo jogo de vozes (masculina/feminina), que repercute na estrutura 

global do romance, podemos dizer que a escrita feminina e masculina aqui se misturam. O 

tema central é o descontrole, ou a irracionalidade masculina, que seria talvez um tema 

masculino, mas neste romance serve de suporte para descrever os desejos sexuais das 

meninas adolescentes, sonhadoras, caçadoras do primeiro amor, um tema talvez feminino. 

No último capítulo, por exemplo, o assassino confessa seu crime, em carta, descrevendo 

detalhadamente suas sensações no momento da tragédia, sensações de um homem 
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perturbado, num texto que dificilmente se imaginaria saído de uma escritora, porém em 

meio ao discurso surpreendemos o criminoso comparando seus sentimentos a uma malha de 

tricô, descrevendo com nomenclatura própria o passo a passo da fabricação da malha, um 

elemento “denunciador” da escrita feminina?  

Eu não estou doente. Eu choro e eu grito. Eu tremo e tenho frio. Uma espécie de febre secreta, que 
nenhum termômetro detecta, me congela e me queima. Uma malha à direita, uma malha ao inverso. 
Eu tricoto como uma mulher. A partir do momento em que um homem chora como uma mulher, 
nenhuma razão para não aprender a tricotar” (Hébert, 1982, p.231).  
 
Nas palavras do personagem podemos sentir a denúncia aos valores machistas que 

não permitem aos homens fazer trabalhos manuais e nem chorar. 

Na estrutura dos capítulos narrados por personagens masculinos, a narrativa segue 

uma cronologia linear, os textos não sofrem cortes abruptos, e apresentam poucos 

parágrafos, como na escrita masculina. O recorte abaixo exemplifica isto, é uma página do 

capítulo narrado por Percival, primo das moças, é continuação de um extenso parágrafo 

iniciado na página anterior, e que continua por mais uma meia página. Contudo as frases 

são curtas. 
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Próprio da escrita masculina, notamos ainda a preferência por ambientes abertos, 

com abundância de elementos da natureza. 

Nos capítulos narrados pelas garotas, o passado, o presente e o futuro, não seguem 

uma linearidade, ao contrário, os cortes são freqüentes, criam uma verdadeira maratona 

para o leitor. Os parágrafos são curtos, bem afastados uns dos outros, compostos de 

períodos também curtos. Como podemos notar na página representada a seguir: 

 

 

 

 

 

Outras características da escrita “dita” feminina  encontradas em AH são: 

• As metáforas que indicam a integração com a natureza (o mar, o sol, o céu, a areia, 

as rochas, ...) que são vastamente utilizadas no romance em questão. Por exemplo: 

“Minha avó é um golfinho” (Hébert, 1982, p.115); 

“Eu sou uma filha do verão” (Hébert, 1982, p.111); 
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• A plasticidade das palavras, onomatopéias, palavras seguidamente repetidas 

representando um eco: 

Nas bocas que respiram forte. Pelo nariz, pela boca. Frecth, fretch, gr,gr,gr. Seus roncos parecem uns 
com os outros (Hébert, 1982, p.139). 
 
Ligados uns aos outros, numa só grafia interminável:19361936193619361936. Mais abaixo, em letras 
menores, uma segunda linha, assim regular e obstinada, inicialmente indecifrável: 
étéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéétéététéétéété 10. (Hébert,1982,  p.17). 
 
NoraOliviaNoraOlivia escreveram as gêmeas sobre as paredes da galeria (Hébert, 1982, p.37). 

 

• A intertextualidade: são citados trechos de contos infantis, de Shakespeare e, 

principalmente da Bíblia: 

“Passeamos pelo bosque enquanto seu lobo não vem, [...] ta pronto seu lobo?” 

(Hébert, 1982, p.128); 

“O relógio da vida parou agora, eu não estou mais no mundo”.(Hébert, 1982, 

p.200); 

“E o verbo se fez carne e vive entre nós“ (Hébert, 1982,p.18). 

• A valorização do texto poético: em algumas passagens, como na que vamos citar a 

seguir, a sensação é de estar lendo um poema disposto linearmente. Não faremos a 

tradução para conservar a plasticidade das palavras: “Soulève le rideau. La lune est 

lá. Dans la fenêtre. Moi. Enfermé tous les soirs dans la maison...” 11 (Hébert, 1982, 

p. 136). 

• A descrição de trabalhos femininos: são citados detalhadamente trabalhos como 

tirar a pele das batatas, fazer tricô e crochê. 

• O final da história em aberto, pois apesar de juntarmos as pontas dos 

acontecimentos, sabendo o que realmente aconteceu com as moças, não sabemos se 

o assassino será ou não perdoado como pede ao destinatário da sua carta final. 

Afinal, como demonstrou AH e disse Vírginia Woolf (1985. p.139), não existe uma 

escrita puramente masculina ou feminina, mas sim um estilo de cada escritor. Logicamente 

a escolha de seu estilo é por si mesma um juízo de valor, por exemplo, se AH destinou uma 

estrutura diferente para os parágrafos destinados aos narradores masculinos e femininos, é 

por que quis demonstrar a leveza destes e a rudeza de caráter daqueles, o que é um 

posicionamento ideológico declarado contra o uso do poder pelos homens. Mas do que isso, 
                                                 
10 A tradução da palavra verão (été) não foi feita para não comprometer plasticidade desejada pela escritora. 
11 Também neste trecho a tradução não foi feita para não comprometer a plasticidade das palavras. 
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a escritora dissemina essa ideologia, a partir do momento que torna pesado os capítulos 

destinados aos personagens masculinos, aproximando o leitor da doçura das meninas e da 

retidão do caráter das mulheres. 

 

 

4. 2 NORA 

 

No terceiro capítulo de “Os Gansos Selvagens de Bassan”, intitulado “O Livro de Nora 

Atkins”, encontramos a protagonista maravilhada com a chegada da adolescência. “Nascida 

do mar”, em perfeita sintonia com o cosmo, Nora fechará o círculo de sua vida ao mar 

retornando, tal qual o provérbio bíblico: “Você é pó, e ao pó voltará” (Bíblia.3:19). Através 

dessa relação íntima com o mar, a personagem apresenta a aceitação de suas origens, o 

orgulho que tem de suas raízes: 

 

Não é por nada que eu brinco sempre à beira mar. Aqui eu nasci. É como se eu me procurasse dentro 
da areia e da água. Feita do limo da terra, como Adão, e não saída das costelas secas de Adão, 
primeira como Adão, eu sou, Nora Atkins, ainda úmida de meu único nascimento, ávida de todo 
conhecimento terrestre e marítimo. Em outra vida eu pude passar muito tempo no mar, sem precisar 
respirar, os pulmões ainda não desdobrados, como qualquer um que bloqueia sua respiração terrestre 
e se deixa ir às delícias da existência submarina (Hébert. 1982. p.116) 

 

 Além da intertextualidade declarada feita com a criação de Adão e Eva, podemos 

fazer um paralelo da existência de Nora com a de Afrodite, deusa da luz e da beleza12. 

“Afrodite nasceu da espuma das vagas, de uma concha nacarada que abriu suas valvas ao 

chegar à praia e deixou-a saltar de seu berço marinho” (Meunier, 1989, p.69). Dotada da 

mais pura beleza, Afrodite não tardou a ser venerada como a deusa da sedução. Nora 

também, nascida do mar, era possuidora de grande poder de sedução, apesar de ser ainda 

uma adolescente. 

  O mar, próprio de quem dele nasceu, simbolizava para ela fonte de vida, de morte, 

de diversão, de reflexão, de alegria, de medo, de quietude, de agitação: 

Visto daqui, de cima pra baixo, o mar parece imóvel, apenas enrugado na superfície, mas sabemos 
bem, por tê-lo visto de perto seguidamente, que vazios profundos, que picos cobertos de neve 
nascem e morrem a cada instante em suas enormes costas, ao bel-prazer do vento e da agitação 
profunda do abismo (Hébert. 1982. p.120). 
 

                                                 
12 Ver a figura  na página seguinte, quadro de Sandro Botticelli (1485), “O nascimento de Vênus”. 
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O mar, tal qual podemos perceber de longe, apenas ondulado por cima, compacto e calmo por baixo, 
podemos crer, ninguém ignora, por tê-lo freqüentado desde a infância, o revezamento profundo de 
seu coração, igualmente perceptível à nosso pulso, no seu batimento vivaz (Hébert. 1982. p.121). 
 
Este sentimento é uma  certeza, natural  de  uma  pessoa  mais  ligada  aos  ímpetos  

da  

natureza que aos valores sociais, de que as pessoas estão entregues aos seus próprios 

destinos. “Meu tio Nicolas, minha tia Irene, Stvens, Percival, Olívia e eu seremos todos levados 

pelo movimento de nosso próprio sangue, soltos nos campos, ao grande galope da vida e da morte” 

(Hébert, 1982, p.121). 

 

 

 
Ao contrário do que parece normal aos adolescentes reais, sempre às voltas com o 

“mau humor da idade”, Nora é uma adolescente feliz, possuidora da mais pura e 

encantadora alegria de estar tomando sua vida nas mãos, iluminada de alegria de viver, 

como podemos notar na citação seguinte: 

 
“Fiz quinze anos ontem, dia 14 de julho. Eu sou uma filha do verão, cheia de luzes vivas, da cabeça 
aos pés. Meu rosto, meus braços, minhas pernas, meu ventre com sua pelagem ruiva, meu cheiro 
ruivo, meus cabelos castanhos avermelhados, o coração dos meus ossos, a voz do meu silêncio, eu 
tenho o sol como uma segunda pele” (Hébert. 1982. p.111). 
 

Esta alegria não se traduz em alienação, Nora é uma jovem que sente, como todas as 

outras, as mudanças que ocorrem em seu corpo, mas com a naturalidade proveniente da 

harmonia que tem com a natureza, ela se fortalece com essas mudanças, se “entrega à 
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metamorfose”, enxerga nas mudanças “um novo nascimento”. Ao contrário da maioria das 

adolescentes reais, que temem perder a imagem com a qual estão acostumadas a encontrar 

no espelho, temem perder o carinho que lhes era dedicado, e enxergam a morte da criança 

que foram: 

 

Entregue à metamorfose da minha idade eu fui enrolada e modelada por uma água salobra, meus 
seios sobre minhas costelas começam a aparecer como duas pombas, a promessa de dez ou doze 
filhos, aos olhos de além dos mares, se aninha em dois pequenos bolsos, no vazio de meu ventre. Eu 
tenho quinze anos. Em mim ressoa ainda a explosão de meu novo nascimento. Nova Eva. Eu sei 
como fazer os meninos (Hébert. 1982. p.118). 

 
Talvez por estar longe de grandes centros urbanos e do apelo consumista em que 

vivem nossos jovens, a vida simples do vilarejo onde ela morava favorecia para que não 

tivesse grandes ambições materiais, o que pode ser constatado no episódio da comemoração 

dos quinze anos, simples e marcante para a moça, e extremamente diferente das festas que 

nossos adolescentes exigem atualmente: 

 
Minha mãe me abraçou como se fosse dia de ano novo. Minha avó me presenteou um vestido verde 
com uma pequena gola branca em pele de anjo. Meu irmão mais velho que é piloto para o Cunard 
chegará amanhã ao Quebec, sobre o Empress of Britain. Ele estará aqui domingo, no mais tardar. Ele 
prometeu me trazer uns frascos de cheiro e sabonetes (Hébert. 1982. p.111-112). 

  

  

 

Seus verdadeiros anseios vinham dos apelos da natureza, mesclados de realidade e 

fantasia, do desejo de ser mulher, de cumprir seu papel de fêmea, mas contudo sem abrir 

mão dos sonhos infantis, unindo numa única vontade as pulsões sexuais e os contos de 

fada, numa mistura da menina e da mulher que co-habitavam seu ser: 

 

Um dia será o louco amor, uma espécie de rei, bonito e forte, virá pelo caminho de Griffin Creek, eu 
reconhecerei imediatamente[..] Eu terei na cabeça uma coroa e tremerei dos pés à cabeça. Eu serei a 
rainha do algodão, ou das laranjas, já que ele virá de um país distante, onde o sol é permanente... 
Indo encontrar o calor de minha cama, os lençóis estirados até o queixo, os olhos fechados, eu me 
pergunto qual desses pássaros selvagens, ao favor de que obscuridade profunda, posará, uma noite, 
sobre meu telhado, durante uma de suas viagens. Um cisne. Eu estou certa que será um cisne. Ele 
abrirá sua plumagem, eu verei seu coração descoberto que bate apenas por mim. Então ele se 
despojará de um só golpe de todas as suas plumas brancas deslizando num monte de neve, aos seus 
pés. Sua forma de homem desembaraçado do encantamento que pesava sobre ele. Sua figura de rei 
coroado. Nenhuma garota no mundo será tão amada, e não amará mais que eu, Nora Atkins. Eu 
sonho. Eu durmo. O amor. A menos que venha pelo mar, de um desses barcos estrangeiros que 
passam, embandeirados de todas as cores, com chifres de nevoeiros agudos, sobre os fardos de 
algodão. Ele ancora. Pisa na praia, me toma nos braços, me leva e me detém diante de seu barco de 
pirata...(Hébert. 1982. p.122-125). 
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A certeza de que era chegada a hora de buscar seu homem era clara para ela, era 

necessário fundar uma família, ser responsável por um lar e por outras pessoas para estar 

completamente realizada. Mas o dilema era não encontrar na pequena sociedade em que 

vivia alguém que correspondesse ao príncipe que esperava.  Os homens de Griffin Creek, 

representantes da sociedade machista que Anne Hébert tanto retratou, eram todos 

pervertidos ou idiotas. Exceto o pai, que apesar de ser descrito como uma pessoa com quem 

tinha uma relação de intimidade, com o tempo tornou-se menos carinhoso. A figura 

materna vai preencher este vazio: 

 

Muito tempo meu pai me chamou ‘seu tesouro de alma piedosa’. Agora que cresci ele não ousa mais. 
É a vez da minha irmã pequena, Linda, que tem cinco anos. Ela ri como uma louca, sua pequena face 
redonda fica toda pregueada de rir. 
Às vezes quando estou bem concentrada, olhando alguma coisa, uma folha ou um inseto, totalmente 
concentrada para aproveitar o instante que passa, minha mãe sorri e me chama ‘bela nuvem’(Hébert. 
1982. p.132). 
 

Esta revelação de que seu pai só se aproxima das filhas quando são pequenas, não 

representa um problema para Nora, com o sentimento de Édipo vencido,  é com a mãe que 

ela busca semelhanças, nem que seja um detalhe da fisionomia: “Minha mãe tem os cabelos 

cacheados e o queixo pontudo como o meu”(Hébert. 1982. p.131). O desejo de parecer com 

a mãe não vem de uma dependência, ou de uma admiração obsessiva, mas do simples fato 

de reconhecer-se mulher como ela. Uma passagem que prova isso é a seguinte, que 

demonstra o desejo de fugir da influência materna para criar sua própria identidade: 

“Quando eu penso bem forte nos garotos, eu me escondo no palheiro, bem fechada dentro 

do feno, longe do olho mágico de minha mãe”(Hébert. 1982. p.132). 

A autoridade feminina é bem marcante na narrativa, são a avó e a mãe que impõem 

a ordem nas relações familiares, são detentoras da ética e da moral na comunidade, como 

podemos observar no trecho a seguir, onde Nora relata uma cena de assédio de seu primo 

Percival (também adolescente) que foi punido pela avó: 

 

Esta manhã, quando eu saía da água, gritando de frio, ele me pegou pelos tornozelos e me jogou no 
chão, na areia. O peso de seu corpo sobre o meu, sua respiração rouca, sua língua áspera sobre 
minhas faces salgadas. Eu me debati como um peixe fora d’água. Percival lambia meu nariz, meu 
pescoço, meus ombros nus. Mas eis a minha avó,(...) maior ainda que Percival, mais forte que 
Percival, a potência mesmo deste mundo, em pé sobre nós, é ela quem comanda e ordena, pesa e 
abate (Hébert. 1982. p.117). 
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 A confiança de Nora na autoridade da avó e o respeito com o qual Percival aceita o 

castigo são marcas de que estes personagens eram ainda considerados crianças e que o 

status de idoso era valioso naquela sociedade. O respeito aos mais velhos se retrata nos 

pensamentos de Nora, como se eles fossem mágicos, sabedores de todos os segredos do 

mundo, sobretudo as mulheres: 

 

Minha mãe e a mãe de Olívia são tricoteiras. Lá estão na praia, à sombra de um grande pinheiro, 
fazendo tilintar suas agulhas e desenrolando infinitamente a lã. Suas saias amplas se espalham e 
escondem quase completamente as pregas do tecido. Sob os chapéus de palha seus rostos se 
aproximam, cochichando histórias de nascimento e de morte. Se eu pudesse escutar, com seus 
silêncios, de passo em passo, eu saberia tudo que uma mulher deve saber. Mas, eu sou muito pequena 
ainda e a sombra do amor que surge nas conversas das mães é secreta e temível. 
Minha mãe sabe tudo (Hébert. 1982. p.120). 
 
Ela sabe tudo que se passa em Griffin Creek. Não que minha mãe corra à procura das novidades, mas 
as novidades vêm por elas mesmo, atraídas por minha mãe (Hébert. 1982. p.131). 
 
A relação com a família é desde a infância muito intensa, mesmo porque em Griffin 

Creek todos eram meio parentes. A família era fonte de segurança e também e insegurança, 

mas esta última estava mascarada. A casa paterna era acolhedora e forte, simbolizando esta 

proteção familiar: 

 

A casa de meus pais é a mais reconfortante de todas [...] (Hébert. 1982. p.114). 
 
A casa de meu pai tem raízes profundas, bem enterrada, sólida e forte ela desafia a chuva. Eu vivo na 
arca de Nóe. Eu tenho duas irmãs e três irmãos. Nós temos provisões para uma semana. Minha prima 
Olívia esta conosco, bem abrigada conosco. [...] As portas não são nunca fechadas à chave aqui. Uma 
das primeiras lembranças é a porta de tela da cozinha que bate a passagem das pessoas, dos cães, dos 
gatos, das fores, dos legumes, das frutas e das moscas pretas, no calor do verão (Hébert. 1982. p.131-
132). 

 

Fazendo o paralelo da casa com a arca de Noé, a moça declara que sabe dos perigos 

existentes fora de casa, mas a segurança do lar é maior que tudo, nada de ruim pode entrar 

pelas portas de sua casa, que estão sempre abertas. Isso porque a autoridade familiar é 

respeitada e, por vezes, até temida naquela sociedade.  

O poder da igreja é também muito forte, O tio Nicolas, por exemplo, é o reverendo 

da cidade, representante da autoridade da igreja, por isso ainda mais admirado: 

 
Eu amo os domingos de verão quando a porta da igreja esta aberta com dois degraus sobre os 
campos. O canto dos pássaros, o rumor dos insetos se misturam ao canto dos hinos, ao som do 
pequeno órgão. Grandes baforadas de perfume penetram em tudo, como fardos do mar. A massa 
negra de meu tio Nicolas é tranqüilizadora e autoritária. Ele fala de Deus e dos homens e mulheres de 
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Griffin Creek que devem obediência à Deus e a ele, meu tio Nicolas, representante de Deus em 
Griffin Creek (Hébert. 1982. p.117-118). 
 
O encanto que Nora tem pela autoridade divina que representa o tio será atropelado 

pelo assédio que sofrerá num momento em que estava decepcionada com suas investidas 

amorosas para com Stevens e esperava encontrar alento no representante de Deus: 

 

Meu tio pastor me responde que não devemos detestar ninguém. Ele fica todo vermelho quando diz 
isto. Num instante eu pensei que ele fosse se ajoelhar diante de mim e me suplicar de não odiar 
ninguém, em nome de Cristo. Ele repete’ninguém, ninguém’, com uma voz rouca e suave ao mesmo 
tempo, como se tratasse de nomear bem baixinho alguém infinitamente digno de piedade e ternura, 
escondido em seu próprio coração de pastor. A partir deste momento eu não fiquei mais com raiva. 
Eu tornei-me cumplice e calma, sentada sobre minha canoa emborcada, esperando quem vai passar. 
O pastor se aproxima bem de mim. Ele se mete de joelho na poeira, a areia, os talos das ervas secas e 
os pedaços de madeira. Eu deixo que ele faça, suas mãos úmidas apalpando dentro da minha blusa, a 
ponta de meus seios ficam duras sobre seus dedos. Meu Deus será possível que a primeira vez, será 
com este grosso homem bendito que... Ele deita sua cabeça no meu colo, seus braços agarram minhas 
pernas. Ele me chama ‘sua pequena Nora’, diz que ele é infeliz. Foi neste momento que Percival 
mostra seu rosto achatado contra o vidro da pequena janela. [...] Meu tio Nicolas se levanta de um 
salto. Seu corpo pesado estala sobre as juntas. Ele diz que sou malvada. Ele serra os punhos. Tem o 
ar que quer me bater. Ele diz que foi por mim que o pecado entrou em Griffin Creek (Hébert. 1982. 
p. 128-129). 
 
Nesta passagem Nora não o chama mais de meu tio Nicolas, mas, meu tio pastor, 

era a condição de pastor que permitia que ele se aproximasse tanto dela, era a condição de 

homem divino que a fazia cúmplice dele. A imagem “tranqüilizadora” do tio evaporou-se, 

mas apesar de ser um grosso homem, ele continuava a ser bendito.  O episódio ficou 

marcado em sua mente, ela não se via como vítima, aceitou a autoridade do reverendo que a 

chamou de pecadora e vivia com o peso do pecado do assédio, e da dúvida de ter sido 

responsável pelo suicídio da Tia Irene, mulher do reverendo. 

O medo dos primeiros contatos com os homens para com ela já existia antes do 

episódio com o tio, era medo do futuro, da crueldade masculina, e dos novos sentimentos 

que surgiam em seu coração: 

 

Assim o Americano, outra manhã, no armazém geral. Tudo em silêncio. Nossos olhos apenas. 
Depois todos nossos sentidos alertas, a pulsação do sangue percebível a dez passos. Este homem não 
tem nada de belo nem de bom, sua gravata vermelha, seu dente de ouro, e mesmo assim eu acendo 
dos pés a cabeça, como uma tocha que não será nem bela nem boa, mas necessária no flamejar no 
verão (Hébert, 1982, p.119). 
 
Os americanos vêm assim às vezes, no verão, nos olhar como feras curiosas, tanto quanto a paisagem 
lhes prendem o bico e a alma (Hébert. 1982. p.125). 
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Os americanos flertavam com as moças do lugar, mas não queriam saber delas para 

um compromisso sério. Nora analisava suas primeiras experiências amorosas com frieza,  

sem muito romantismo, como algo que tivesse que acontecer simplesmente por ter chegado 

o momento, como num ritual de passagem, quando se é obrigado a passar por determinadas 

experiências, mesmo que não se tenha prazer naquilo, para alcançar um novo status social. 

Logicamente estes rituais não se fazem sem receios e em inúmeros momentos ela revela 

seus medos, num discurso sempre direcionado a Deus: 

 

Meu Deus faça com que o primeiro não seja Percival que é um idiota, nem meu tio Nicolas que 
possui a ciência do bem e do mal, como a árvore em meio ao paraíso terrestre(Hébert. 1982. p.119). 
 
Bob Allen que veio do cabo Sauvagine me beijou outra noite[...] Ele me beijou na boca, como um 
homem beija uma mulher. Isto me deu calafrios por todo meu corpo como se eu tivesse arrepios. 
Meu Deus faça que o primeiro não seja Bob Allen (Hébert. 1982. p.119). 

 
Daqui até o fim do verão eu terei beijado a todos, uns depois dos outros. Esta manhã foi a vez de meu 
primo Patrick. Foi indiferente, eu não gostei da sua forma de morder minha boca e de perguntar, logo  
depois, se foi tão bom quanto Bob Allen. Quando for a vez de Stevens, eu meterei meus dois braços 
em volta de seu pescoço. Não, não, eu não farei isso. Stevens me insultou (Hébert. 1982. p.123). 

 
 

Os medos de Nora eram de ferir seus sonhos, queria um príncipe encantado que 

viesse de longe, não os rapazes do lugar ou o tio, e medo também de ferir seu orgulho, 

queria um rapaz que não a insultasse achando-a criança, como Stevens. Mas, levada pelo 

destino, sua primeira paixão aconteceu justamente por Stevens, que era também seu 

parente. Ele tratou-a como uma criança, provocando um sentimento de raiva que brigava 

com a fascinação nascida no primeiro encontro, contradição muito normal nas paixões 

adolescentes, gostar de quem os despreza, é a atração pelo difícil, pelo diferente, é o desafio 

de conseguir dobrar o outro à seus desejos, fazendo-se desejado: 

 
Stevens de pé, inundado de luz, a sombra negra de seu chapéu sobre seus olhos, acaba de fazer sua 
aparição no enquadramento da porta. A partir daí tudo vai andar muito rápido em Griffin Creek 
(Hébert. 1982. p.121). 
 
Foi à pé, caminhando na areia, com um ar de vagabundo com suas botas empoeiradas, sua trouxa 
sobre o ombro, que Stevens chegou, uma bela manhã, entre nós (Hébert. 1982. p.125).  

 

Para Nora, como acontece com muitas jovens, a percepção do “poder sensual” 

tornou-se um jogo. Sabedoras da sedução que agora causam no sexo oposto, elas fingem 

ceder aos desejos de alguém que na verdade não lhes interessa para fugir da situação no 

momento em que desejarem, deixando os homens mais atraentes e inacessíveis aos seus 
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pés, é o famoso “jogar um charme”. Quando acaba como desejam, deixando o homem 

apenas no sonho, sentem-se vitoriosas. Nora, consciente do seu jogo com o reverendo, faz 

paródia da brincadeira do “lobo” com a “Chapeuzinho Vermelho” para se referir ao assédio 

do tio: “Passearemos pelo bosque enquanto seu lobo não vem. [...] Tá pronto seu 

lobo?”(Hébert. 1982. p.128). No caso dela, o “deixar-se estar” com o reverendo foi um caso 

de vingança contra Stevens, que não lhe via como mulher e parecia preferir sua prima 

Olívia. Nora julgava seus próprios atos: “Eu também fui porca com o pastor, na cabana dos 

barcos. Para me vingar de Stevens. Eu fervia de raiva. Mas o pastor, estava assolado de 

febre” (Hébert. 1982. p.131). 

Poderosa e imortal como se sentem a maioria dos jovens, ela diz: “Eu fui feita para 

viver. Eu acredito mesmo que eu não morrerei nunca” (Hébert. 1982. p.131). Sua energia 

fazia com que acreditasse possuir o mundo: ”Eu pareço com um gato, apenas abro os olhos 

e já possuo toda energia do mundo” (Hébert. 1982. p.112). Mas Stevens veio para romper 

este sentimento de superioridade. Inicialmente criando uma rivalidade entre ela e Olívia, 

sua prima, quase irmã, o que nos remete mais uma vez ao paralelo de Nora com Afrodite, 

fazendo pensar a rivalidade entre Afrodite, Hera e Atena, que disputavam o título da maior 

beleza, para se fazer a preferida por Zeus (Meunier, 1989, p.70-72). Segundo as palavras de 

Nora: 

 

Irmãs siamesas desde a infância, jamais separadas, cheias de segredos não ditos e divididos no 
mesmo encantamento de viver. Bastou um simples olhar sobre nós duas juntas, como sobre uma só 
pessoa, do fundo da igreja, pelo rapaz insolente, para que nada mais seja como antes entre nós. Eu 
queria que Olívia não estivesse mais comigo, colada a mim como minha sombra. Eu existo sem ela, e 
ela sem mim, ela precisa saber, minha irmã de infância que é infeliz e muito solene, desde que fez o 
voto de obediência a sua mãe no leito de morte. ‘Sou eu que ele olha! – Não, não, sou eu!’ Melhor 
que qualquer palavra de ruptura essas pequenas palavras ordinárias nos opõem e nos separam para 
sempre.  A cabeça sobre o cepo, eu juraria que é pra mim que ele olha, com seus olhos de crápula, 
emitindo raios à distancia, para me traspassar (Hébert. 1982. p.122). 

  

 Apesar de saber que o rapaz não é um “modelo” de moralidade, insolente e crápula, 

instrumento de desagregação familiar, é ele que cada uma delas deseja ardentemente, a tal 

ponto de separarem-se.  

Depois, Nora, sempre desejada pelos homens, experimentava um novo sentimento, 

desejar alguém que não conseguiu seduzir com sua beleza juvenil, rompendo com todos os 

valores aos quais era fiel, até com a obediência que dedicava aos pais: 
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Apesar das recomendações da mãe, que não queria que ela entrasse na floresta para não se acidentar 
com os caçadores e do pai que mandava ela entrar imediatamente, ela resolveu entrar no bosque, 
seguindo Stevens: Eu jurei segui-lo até que ele se voltasse para mim. [...] Um galho que quebra sob 
meu salto, Stevens faz meia volta, se apóia contra uma árvore, me olha vir calmamente. Num instante 
os papeis são trocados. É ele o caçador e eu tremo e suplico de não ficar assim tremendo [...] Eu não 
lhe perdoarei jamais. Ele recusou de me beijar como um homem beija uma mulher e eu esperei por 
ele desde a manhã, me pegando aos seus passos como um cão de caça que segue uma pista [...] Eu 
corri até perder o fôlego. Torci os tornozelos sobre o corpo morto. Eu queria que me recolhessem 
sobre uma banca, que me levassem, que cuidassem de mim, que dissessem orações ao meu redor. Eu 
ia encontrar minha avó, eu... Não, não, eu não direi nada...(Hébert. 1982. p.127-128). 

  

 Teríamos aqui um novo paralelo com a história de Chapeuzinho Vermelho, quando 

a família proíbe a moça de entrar no bosque e ela desobedece, só que Nora não encontra 

com “o lobo” por acaso, é ela quem o caça, luta contra este amor, ou pelo menos finge 

lutar, mas cada vez fica mais apaixonada, deixando-se levar pela paixão: 

 

Desta vez é verão e sou eu ‘a caçadora’. Eu ando com cuidado sobre os espinhos do pinho. Uma 
abelha me ronda em volta da cabeça. Eu a afasto com pequenos gestos coma mão. Não devo fazer 
nada de brusco. Nem nada que chame à atenção. Meu primo Stevens anda a quinze passos de mim. 
Eu jurei segui-lo até que ele se volte para mim. Mas nada de precipitar esse momento em que ele se 
voltará  com suas pernas intermináveis, cansar minha paciência e minha precaução, antes de rever no 
claro seu rosto magro, seus olhos pálidos e penetrantes. Um galho que se quebra obre meu sapato, 
Stevens faz volta e meia, apóia as costas contra uma árvore, me olha chegar calmamente. Em um 
instante os papéis são trocados. É ele o caçador e eu tremo e suplico de não ficar assim tão trêmula e 
suplicante em silêncio diante dele agora que seria assim fácil de nos entendermos como duas pessoas, 
iguais entre elas, no desejo (Hébert, 1982, p.127). 
 
 
A cena acaba com ele debochando dela, rindo muito, e ela fugindo como uma caça 

assustada. Antes disso, de “partir para a caça”, Nora havia tentado se aproximar do rapaz 

pelos modos socialmente corretos, numa dança, mas, levada pelo peso do orgulho, 

permaneceu fria, sem deixar espaço para uma aproximação do rapaz, depois arrependeu-se:  

Stevens se sente belo. Quando eu dancei com ele, eu fiz parecer que não o conhecia, enquanto eu não 
tinha outro nome no pensamento. Stvens. Stevens. Stevens. Você me ofendeu muito. Eu queria ser 
transformada numa pedra de gelo quando danço com você, afim de lhe gelar, dos pés à cabeça, como 
um boneco de neve morto, tu, teu coração malvado, teus segredos monstruosos. No lugar disso eu 
estou fervendo e passo de mão em mão, durante a dança, como uma pequena vela que se funde 
(Hébert. 1982. p.124). 
 

Numa outra ocasião, como um príncipe das tempestades, Stevens surge em meio a 

um temporal e consegue ser acolhido em sua casa. Mas, o poder protetor da casa parece que 

afasta todo o mal, afastando o rapaz. Como se ele não suportasse ficar próximo da fortaleza 

dos sentimentos familiares, encontra uma desculpa e foge: 

 
Stevens surge da tempestade: -Stevens! Mais é Stevens! 
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Uma espécie de pássaro sobrecarregado de chuva se abate sobre a cadeira mais próxima. Na verdade 
foi meu pai que empurrou a cadeira debaixo de Stevens. Seu ar feroz. Seus cabelos colados no rosto, 
grudados como algas, seus olhos mais pálidos que nunca, injetados de sangue, plenos d’água, 
lágrimas ou chuva?  
Meu pai diz que Stevens esta bêbado como um  burro [...] 
Bruscamente ele declara que tem coisas a resolver, que ele não pode deixar passar a tempestade, que 
é uma única chance e que outro momento como aquele não  se repetirá tão cedo (Hébert. 1982. 
p.133).  

 

 As tempestades sempre antecedem os grandes acontecimentos em Anne Hébert. Os 

personagens são obrigados a mergulhar em seus próprios sentimentos, saindo do temporal 

prontos para viver seus dramas. Com Nora também é assim: 

 
“A tempestade dura três dias e três noites. Cataratas d’água são jogadas sobre Griffin Creek, vindo 
do céu negro e do mar violeta. O vento em toda esta água se desencadeia, cava turbilhões de ar e de 
chuva, ergue suas ondas gigantes em ataque aos rochedos, desenraiza árvores, arisca de tudo levar a 
cem milhões de voltas” (Hébert. 1982. p. 131). 

 

 Finda a tempestade, Nora saiu para visitar uma prima em companhia de Olívia. Era 

o último dia das férias de verão e ela pensava como seria o amanhã, sem grandes planos, 

mas com desejo de tornar-se responsável como a prima: “Amanhã é primeiro de setembro. 

Início das aulas. É meu último ano de escola. Olívia já é dona de casa. Três homens 

dependem dela para comer e beber, para a arrumação e a lavagem de roupa” (Hébert. 1982. 

p.135). 

 Acaba então o capítulo escrito por Nora, mas sabemos, pela leitura do romance por 

inteiro, que depois da visita, as garotas foram convidadas por Stevens a passear na praia, de 

onde não voltaram mais, foram por ele violentadas, enforcadas e lançadas ao mar, num 

crime que destruiu a paz da cidade. As primas, antes irmãs siamesas, depois rivais, 

tornaram-se parte do mesmo destino. Anne Hébert faz uma oposição “do desejo masculino, 

egoísta, desencadeado por pulsões destrutivas e orientado para a morte (o mal), a um desejo 

feminino são, positivo, voltado para a vida e a felicidade ( o bem )”(Bernd. 1995. p.145). 

 “Água em movimento, o mar simboliza um estado transitório entre as 

possibilidades ainda informes, as realidades configuradas, uma situação de ambivalência, 

que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão, e que pode se concluir bem ou mal. Vem daí 

que o mar é ao mesmo tempo a imagem da vida e da morte” (Chevalier, 2002, p.592). O 

que justifica a vida e a morte de Nora, que representa os inúmeros jovens, levados pelas 

ondas da paixão ou pela correnteza da aventura, que tiveram a juventude ceifada por um ato 

de violência.  
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CONCLUSÃO 

   

  

Observamos que os textos literários estão repletos de valores, ou melhor, dos 

valores morais que o autor deseja pôr em debate. Eles podem ser contraditórios criando um 

diálogo dentro do próprio texto, como é o caso do romance de AH, apresentando um 

diálogo entre o instinto masculino e o sentimento feminino, ou expor uma única ideologia, 

caso do romance de MP e de CL, oportunizando o confronto entre as idéias do autor e as do 

leitor. Os conflitos ideológicos não são muito intensos nos romances estudados, diríamos 

que foi priorizado o conflito pessoal. 

Nos três romances a filosofia de vida dos personagens que formam casais são bem 

diferentes: Albertine desejava um marido que trouxesse riqueza e felicidade, mas Marcel 

tinha um forte resquício da moral da alta burguesia e nunca assumiu um verdadeiro 

compromisso com ela, retrato fiel da sociedade machista; Joana queria isolamento enquanto 

Otávio queria uma mulher participativa, sinais do início da emancipação feminina, 

mudança de comportamento e de valores sociais; E Nora desejava casar, formar uma 

família, enquanto seu amado Stevens queria mesmo era tirar proveito das ingênuas 

mocinhas, uma denúncia do abuso machista. No cerne de cada uma dessas disputas estava o 

nosso objeto de estudo: o adolescente.  

Albertine, “visão de mar” que era, mostrou-se movediça, misteriosa, indefinida. 

Imagem do imenso oceano, era a mais ambiciosa das três jovens, talvez pelo referencial do 

padrão de vida francês, ou ainda, porque Marcel, com medo de envolver-se com alguém 

que o deixaria como sua mãe, preferiu retratar sua amada como uma moça que valorizava 

primordialmente a posição social e o prestígio, mantendo assim uma postura defensiva.  

Joana, fechou-se em si mesma, um mar represado entre as paredes de sua casa, um 

mar sem vida, desejando libertar-se para tornar-se fértil. Adotou uma postura egoísta e 

solitária, própria da sociedade atual, que valoriza o individualismo.   

Nora, “feita de mar”, era simples e livre, como cabia a uma jovem que vivia a beira-

mar, sem muitas solicitações da sociedade. Não fosse pelos estudos aos quais se referia 

sempre, poderíamos dizer que levava uma vida inteiramente ao sabor das ondas do mar. A 

moral a qual se reportava era sempre a divina, mas numa relação de medo, e de maneira 

direta para com Deus, pois os seus representantes na terra nada tinham de sagrado. 
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Assim, as diferenças maiores entre Albertine, Joana e Nora foram impostas pelo 

cenário em que viviam e as circunstâncias as quais foram impostas pela vida. Todas, porém 

passaram pelos problemas próprios da puberdade: insegurança com as mudanças do corpo, 

turbulências sentimentais, rompimento com parentes, isolação e irreverência. O que 

evidencia que a imagem da adolescência terá características muito próximas 

independentemente de quem a escreva, um autor atual ou legendário, um brasileiro ou um 

canadense. 

 Albertine não teve a presença dos pais em sua vida. Os valores que precisava filtrar 

para formar a sua própria personalidade vieram das várias famílias que freqüentava, o 

reflexo foi que não conseguiu definir seus objetivos e fez desse temperamento variado sua 

marca registrada. Saiu da narrativa sem ter feito grandes progressos para sua existência, 

mas deixando no mínimo um rastro de dúvidas no coração do personagem principal. 

 Joana teve a presença física do pai e a notícia que teve uma mãe problemática. Seus 

dilemas foram maiores do que os das outras, pois era muito introvertida e rancorosa. Não 

aceitava os valores sociais e imaginava que o mundo funcionaria segundo os seus valores 

individuais. O fim da narrativa nos deixa com uma mulher formada, sozinha, numa grande 

crise de identidade, numa característica de adolescência prolongada. 

 Nora foi a única a apresentar uma estrutura familiar formada e alguma formação 

religiosa, mas estes itens parecem ter sido usados pela escritora justamente para questionar 

seus valores, pois o primo foi seu assassino, e o tio e reverendo, “o homem divino” como 

ela chamava, era um pervertido sexual que assediava as jovens. O desfecho de Nora foi o 

mais trágico dos três e era justamente a mais pacata. Respeitava os mais velhos, tinha 

planos para os estudos, desejava formar uma família, tinha fé e vivia de excelente humor. 

Um indício de que em mares calmos também ocorrem afogamentos. 

 Albertine e Joana eram bem trabalhosas. A primeira tinha como características suas: 

dar demasiada importância a futilidades, desprezar a família (a tia que lhe restava), viver 

unicamente para um grupo de amigas, ser bissexual, ser gananciosa, ser irresponsável para 

com seu próprio futuro. E para a segunda: ter medo de dormir sozinha, criar de um amigo 

invisível, ser agressiva, roubar, nutrir uma paixão por um professor casado, isolar-se 

totalmente do mundo, casar-se com um homem que não amava, quando nem desejava 

casar, e ainda ter um caso com um homem que desconhecia totalmente. Imaginemos se 

estas adolescentes fossem reais... lembremos ainda que a lista de preocupações possíveis 
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que um adolescente realmente pode causar está longe de acabar, acrescentando-se aí todos 

os vícios e drogas tão disponíveis na atualidade. Como agiríamos tendo que conviver com 

uma dessas garotas? Nos textos, são raros os momentos em que encontramos uma reação 

coerente de adulto para as faltas dos jovens. Um exemplo negativo foi quando a tia de 

Joana resolve puni-la pelo roubo de um livro, o castigo é manda-la para um internato, 

livrar-se do problema. Por vezes temos a impressão de que não existem adultos ao redor 

deles, umas poucas intervenções das autoridades familiares trazem segurança para os 

jovens, por exemplo, quando o primo de Nora tenta beijá-la à força e a avó reage tirando o 

garoto de cima dela e jurando contar ao pai dele. Nos livros os parentes nem percebem que 

os jovens estão em crise. Onde estavam os adultos da narrativa? Será que esta é uma 

diferença entre a adolescência ficcional e a real? Mas, por outro lado, onde estavam os 

responsáveis pelos jovens que figuraram como agressores ou vítimas no jornal de hoje? 

Antes de encontrar diferenças entre o mundo real e o mundo ficcional, encontramos fortes 

semelhanças. Nossos jovens, como nos livros, estão se fazendo sozinhos, sem valores pra 

copiar, sem autoridades capazes de orientar seus caminhos, sem afeto para acompanhar 

seus progressos, ao sabor das ondas e marés. 

 Para a demonstração dos elementos que poderiam marcar uma escrita feminina nos 

romances analisados, organizamos a seguinte tabela: 

 MP CL AH 

• ATENÇÃO AFETIVA 
PARA DETALHES 

   

• SINTÔNIA COM O 
COSMOS 

   

• CENTRALIZAÇÃO 
DAS AÇÕES EM 
ESPAÇOS 
FECHADOS 

   

• PERSONAGENS 
FEMININOS 
PORTADORES DE 
CONHECIMENTO 
INTERIOR 

   

• LINGUAGEM 
FLUIDA, FRASES 
INACABADAS, 
DIÁLOGOS 
SUSPENSOS, 
ASPECTOS 
PRÓXIMOS DA 
ORALIDADE. 
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 MP CL AH 

• NARRATIVAS 
FRAGMENTADAS EM 
ASSOCIAÇÕES 
SEMÂNTICAS 

   

• UTILIZAÇÃO PLÁSTICA 
DA PALAVRA, 
VALORIZAÇÃO 
POÉTICA DO TEXTO, 
CRIAÇÃO DE NOVO 
VOCABULÁRIO 

   

• PARÓDIA E  
INTERTEXTUALIDADE 

   

• DESCRIÇÃO DE 
TAREFAS DOMÉSTICAS 
PRÓPRIAS DO 
UNIVERSO FEMININO 

   

 
Os espaços em verde atestam a presença do elemento na obra estudada de cada um dos autores, e foram já 
exemplificados nos capítulos referentes a cada um dos personagens. 
 
  

Essa questão da “feminilidade textual” é muito complexa, e, apesar da tabela acima 

apresentar coincidentemente mais elementos caracterizadores da escrita feminina 

justamente para as obras escritas por CL e AH, concordamos com Virginia Woolf (1985, 

p.136), quando diz: “...é fatal para quem quer que escreva pensar em seu sexo. É fatal ser 

um homem ou uma mulher, pura e simplesmente; é preciso ser masculinamente feminina 

ou femininamente masculino.” 

Vendo os jovens comparados ao mar, nós leitores, adoramos a sua calmaria e 

respeitamos suas tempestades. Antes de medo, sentimos admiração pelo espetáculo da vida 

que se faz a nossa frente num movimento de desconstrução do velho e construção do novo.  

Precisamos buscar na literatura mais exemplos que nos restaurem a poesia da vida. 
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