Transgressões na obra clariceana: uma leitura de Perto do coração selvagem
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RESUMO: Perto do coração selvagem, primeiro romance de Clarice Lispector, narra a travessia de uma heroína
rumo à transgressão de uma sociedade patriarcal. Na obra, é possível observar uma nítida oposição entre o
mundo da infância e do feminino ao mundo do adulto e do masculino. A partir da protagonista Joana, Clarice
Lispector dá voz à mulher que, geralmente, ocupa na sociedade um lugar de ausência, de silêncio. O presente
artigo teve como embasamento teórico O segundo sexo, de Simone de Beauvoir.
Palavras-chave: Escrita feminina; transgressão; Perto do coração selvagem.

E o tempo se conta mesmo em anos. Deus me livre se fossem dias. É como
crescer ou envelhecer que só se vê em anos. Como é que se pode ver a curva
tão larga das coisas se se está tão próximo como é o próximo dia? Pois se às
vezes a palavra que falta para completar um pensamento pode levar meia vida
para aparecer. (SABINO; LISPECTOR, 2002, p. 104)

Perto do coração selvagem, romance de estreia de Clarice Lispector, publicado em
1944, constrói a travessia de uma heroína rumo à transgressão e à construção de uma
identidade pautada nos valores pessoais. A obra revela-nos a constituição de uma
individualidade que se envereda na busca de um universo de sensações e que afronta os
valores morais do mundo adulto moldado no patriarcalismo.
O objetivo do presente artigo é discutir, neste primeiro livro da escritora conhecida por
fazer parte da denominada “geração de 45”, a existência de um discurso feminino transgressor
a partir da trajetória da menina e da mulher Joana. Um discurso que, segundo Sandra Regina
Goulart de Almeida, “ataca o sistema dominante em sua própria estrutura através de um texto
densamente poético e fluido que destrói convenções tradicionais – uma escrita de ruptura e
subversão” (ALMEIDA, 1998, p. 194).
No romance, sentimentos são levados à última consequência através do fluxo de
consciência da protagonista Joana, contrapondo as experiências de criança às de adulta. A
vida da personagem é conduzida rumo ao coração selvagem, importando-se com o bem estar
próprio e preocupada com o que lhe pudesse satisfazer. Joana traz internalizada a transgressão
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das normas sociais falocêntricas e, calcada nessa posição, busca compreender sua posição de
mulher, sua alteridade e sua luta para estabelecer um discurso próprio.
Ainda conforme Sandra Regina Goulart de Almeida, o próprio nome da protagonista
apresenta-se como possibilidade de transgredir valores conservadores. A Joana de Clarice
Lispector “evoca Joana D’Arc, a heroína francesa que desafiou as convenções e a autoridade
de uma sociedade patriarcal” (ALMEIDA, 1998, p.194).
Na infância, Joana viveu ao lado do pai, a quem confiou suas incertezas. A mãe
morreu quando ela ainda era muito pequena; a conhecia apenas pelas descrições do pai. Este
também morreu quando ela ainda era menina. Órfã, a protagonista vai morar com os tios,
onde encontra severidade e incompreensão. A inadaptabilidade e o desconhecimento de si
mesma faziam parte do processo de descobrir-se, encontrar a razão de ser de sua existência.
O estilo introspectivo e intimista de Clarice Lispector revela-nos episódios da infância
e da vida adulta de Joana, em que há um questionamento dos valores morais da sociedade
brasileira da década de 1940. Diante das indagações sobre o que é bom e mau, por exemplo, a
resposta da personagem é singular:
– Bom é viver..., balbuciou ela. Mau é...
– É?...
– Mau é não viver...
– Morrer? – indagou ele.
– Não, não... – gemeu ela.
– O quê então? Diga.
– Mau é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mau.
(LISPECTOR, 1980, P.55-56)

A moral não será apenas questionada, mas também transgredida. A heroína clariceana
não hesitará em roubar um livro na presença da tia, apenas porque quis: “– Sim, roubei porque
quis. Só roubarei quando quiser. Não faz mal nenhum.” (LISPECTOR, 1980, p. 52). Aos
olhos do adulto, Joana torna-se um signo do mal, a própria víbora, alcunha dada pela tia
quando presencia o furto.
A tentativa de interdição aos desejos da menina também são percebidos no meio
escolar. Quando a professora propõe como tema de redação “E daí em diante ele e toda a
família foram felizes” (LISPECTOR, 1980, p. 29); o que era para ser uma atividade simples e
rotineira, torna-se um uma espécie de confronto com os valores da professora através de uma
pergunta audaciosa de Joana:
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“– O que é que se consegue quando se fica feliz – sua voz era fina como uma seta clara. A
professora olhou para Joana.
– Repita a pergunta...?
Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros.
– Pergunte de novo, Joana, eu é que não ouvi.
– Queria saber: depois que se é feliz o que acontece? O que vem depois? – repetiu a menina
com obstinação.
A mulher encarava-a surpresa.
– Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer, que ideia! Faça a mesma pergunta com
outras palavras...
– Ser feliz é para se conseguir o quê?” (LISPECTOR, 1980, p. 30)

Ser feliz na concepção dos contos de fadas concede ao gênero feminino um príncipe,
um casamento e um viveram felizes para sempre. Para Simone de Beauvoir, em O segundo
sexo, “o destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua
maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou foram, ou se preparam para sê-lo, ou sofrem
por não o ser” (BEAUVOIR, 1967, p. 165). Joana recusa a forma dada pelo social rumo a um
destino pré-determinado. Daí a afronta no questionamento da protagonista.
Ao perguntar o que se ganha quando se é feliz, a personagem ameaça a estabilidade do
imaginário predominantemente patriarcal, através da renúncia de um futuro tido como
“promissor” pela busca do prazer. A felicidade não é uma meta para a heroína, pelo menos em
seu sentido tradicional: prazer perene e ausência de sofrimento. Ela romperá intimamente com
tudo aquilo que se apresenta como empecilho para sua realização individual, a busca do
prazer.
Joana também transgride o tempo, desafiando a monotonia cronológica de uma forma
lúdica:

... se tinha alguma dor e se enquanto doía ela olhava os ponteiros do relógio, via então que os
minutos contados no relógio iam passando e a dor continuava doendo. Ou senão, mesmo
quando não lhe doía nada, se ficava defronte o relógio espiando, o que ela não estava sentindo
também era maior que os minutos contados no relógio. Agora, quando acontecia uma alegria
ou uma raiva, corria para o relógio e observava os segundos em vão. (LISPECTOR, 1980, p.
14)

Cria-se no romance um tempo selvagem, no qual a protagonista não vive uma história
linear, e sim fluxos de acontecimentos. Há uma ruptura da linearidade. O passado não é algo
acabado, mas flashes que ganham a dimensão do instante corrente. A infância, por exemplo,
não será apenas uma lembrança para Joana; esta fase apresenta-se na forma presente: “Não é
saudade, porque eu tenho agora a minha infância mais do que enquanto ela decorria...”
(LISPECTOR, 1980, p. 49).
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Na construção textual, intercalam-se momentos referentes à vida de Joana criança e à
vida de Joana adulta. Passado, presente e futuro fundem-se. Cada período na vida da
protagonista possui um tempo único, como se não houvessem diferenças entre a infância e a
maturidade. O tempo existencialmente vivido e sonhado é o interior, através de um fluxo de
consciência em que se pode retroceder, parar ou avançar. Assim, a vida de Joana resiste ao
relógio.
E é pela transgressão do tempo que a heroína clariceana cria novas formas de tempo
que possam comportar sua imprevisível lógica das sensações. A personagem descobre seu
próprio corpo, sua identidade. Um corpo percorrido por sensações, sem limites ou contornos.
O encontro com a imagem refletida no espelho causa em Joana estranhamento e surpresa:

Quando me surpreendo ao fundo do espelho assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites,
que sou recortada e definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, vivendo
nas coisas além de mim mesma. 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 com a mesma libertação de fim e
de consciência quanto uma coisa apenas viva. (LISPECTOR, 1980, p.72)

A mulher adulta também transgride ao não se submeter à hegemonia do discurso
masculino. Joana será uma ameaça constante à representação estável buscada por seu marido
Otávio: “Aquelas linhas de Joana, frágeis, um esboço, eram inconfortáveis” (LISPECTOR,
1980, p.97). A protagonista questiona sua condição como mulher casada:

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 uma mulher 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 conservava porque se arrasta consigo outra pessoa. (LISPECTOR, 1980, p. 159)

Segundo Simone de Beauvoir, a mulher, quando se casa, “recebe como feudo uma
parcela do mundo” (BEAUVOIR, 1967, p.169), contudo torna-se uma “vassala” do marido.
Ainda de acordo com a filósofa, “a mulher está votada à perpetuação da espécie e à
manutenção do lar, isto é, à imanência” (BEAUVOIR, 1967, p.169). Joana transgride ao
seguir o caminho contrário, ao buscar a transcendência.
No universo de Clarice Lispector, a condição feminina será inacabada, pronta para
“tornar-se”. Citando a célebre máxima de Beauvoir:
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Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico
define a forma que a femea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização
que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino.
Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro. (BEAUVOIR,
1967, p.9)

Dessa forma, ser mulher implica criar um corpo em abertura ao inacabado, como se
não houvessem gêneros. Pode-se notar em Perto do Coração Selvagem uma identidade
feminina que luta para apropriar-se de si mesma, longe do reflexo masculino, rompendo com
definições preconcebidas, ao mesmo tempo em que desmonta estereótipos de ambos os sexos.
Em Joana a condição excludente de ser homem ou de ser mulher é destuída. A essência do
feminino é um “tornar-se” constante:

Oh, estava exagerando talvez, talvez a divindade das mulheres não fosse específica, estivesse
apenas no fato de existirem. Sim, sim, aí estava a verdade: elas existiam mais do que os outros,
eram o símbolo da coisa na própria coisa. E a mulher era o mistério em si mesmo, descobriu.
Havia em todas elas uma qualidade de matéria-prima, alguma coisa que podia vir a definir-se
mas que jamais se realizava, porque sua essência mesma era a de “tornar-se” (LISPECTOR,
1980, p.150-151)

A protagonista de Perto do coração selvagem torna-se assim o discurso do Outro por
excelência. Não é só a voz da criança que se insubordina à hegemonia do discurso adulto, mas
também a voz da mulher se insubordina à hegemonia do discurso masculino. Não existem
barreiras ou leis que impeçam Joana de transgredir e “tornar-se” mulher.
A heroína clariceana afirma o espaço de sua alteridade numa sociedade em que,
geralmente, a mulher ocupa o lugar da ausência, do “não ser”. Para Sandra Regina Goulart de
Almeida, a protagonista “pode tudo”, desafiando o sistema falocêntrico e expressando
abertamente este desafio. “A descoberta do poder que habita em si mesma coincide com o
entendimento de que suas palavras têm poder e capacidade de criar um lugar do discurso
feminino da transgressão” (ALMEIDA, 1998, p.195). Nesse sentido, Clarice Lispector, a
partir de sua obra literária inaugural, desafia a ordem simbólica masculina e desenvolve um
espaço de expressão do universo feminino que até então encontrava-se silenciado.

RESUMEN: Cerca del corazón salvaje, primera novela de Clarice Lispector, narra la travesía de una heroína
rumbo a la transgresión de una sociedad patriarcal. En la obra, es posible observar una clara oposición entre el
mundo de la infancia y del femenino al mundo del adulto y del masculino. Desde la protagonista Joana, Clarice
Lispector da voz a la mujer que, generalmente, ocupa en la sociedad un lugar de ausencia, de silencio. Este
artículo tuvo como base teórica El segundo sexo, de Simone de Beauvoir.
Palabras-llave: Escritura femenina; transgresión; Cerca del corazón salvaje.
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