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RESUMO: A personagem Joana (e a escrita clariceana) não se adéqua às imposições ditadas 
pela sociedade a sua volta, mantendo sua imprecisão e perpétua metamorfose. O "eu" no 
convívio com o "outro" parece ser uma das problemáticas apresentadas no romance inaugural de 
Clarice (LISPECTOR, 1986), sendo Joana, portanto, ponto de partida da análise enviesada para 
suas relações com os outros. A partir da relação de alteridade (ou outridade, conceito que 
pressupõe a categoria do outro, do diferente de si), isto é, da relação entre a protagonista e os 
outros personagens, este artigo busca assinalar o desamparo da heroína no processo de 
construção social de si mesma diante do olhar do Outro, considerando que, assim como 
Benedito Nunes salienta, as situações de conflitos intersubjetivos no romance em questão 
apresentam os outros personagens como "simples mediadores", constituindo o que ele chamou 
de "polos de atração e repulsa da consciência em crise" da protagonista (NUNES, 1995).  
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Ela aprendeu desde cedo a pensar e como não vira de perto nenhum 
humano senão a si mesma, deslumbrou-se, sofreu, viveu um orgulho 
doloroso, às vezes leve mas quase sempre difícil de se carregar (...). 
Apesar de ser das criaturas soltas e sozinhas no mundo, ninguém 
jamais pensou em dar alguma coisa a Joana.( Clarice Lispector, Perto 

do coração selvagem, 1986) 
 

Em um primeiro plano de leitura de Perto do coração selvagem, romance de 

estreia de Clarice Lispector, publicado em 1944, acompanha-se a história de Joana, cujo 

percurso de desamparo, solidão, abandono e incompreensão justifica a epígrafe 

joyceana sugerida por Lúcio Cardoso: “Ele estava sozinho. Estava abandonado, feliz, 

perto do coração selvagem da vida”.  A mãe da protagonista morreu “assim que pôde”, 

deixando a pequena criança aos cuidados do pai. Fica órfã também de pai e é deixada 

sob a responsabilidade dos tios, de quem não pode esperar amor. Em seguida, é 

mandada a um internato depois de ser vista roubando um livro. Já adulta, casa-se com 

Otávio com quem se sente incapaz de se entregar, verdadeiramente, à relação amorosa – 

continua imersa em sua própria solidão até se separar definitivamente do esposo e do 

amante, homem misterioso com quem Joana se encontrava. Ao final, sozinha, inicia 



 

uma viagem de navio, utilizando-se da herança deixada pelo pai. A personagem, nas 

palavras de Benedito Nunes, tem um papel muito além da função de agente condutor da 

ação, “ela é a origem e o limite da perspectiva mimética, o eixo através do qual se 

articula o ponto de vista que condicionou a forma do romance como narrativa 

monocêntrica” (NUNES, 1995, p.29), uma narrativa centrada no narrador que tende a se 

confundir com a personagem. O “eu” no convívio com o “outro” parece ser uma das 

problemáticas apresentadas no romance. Como Benedito Nunes salienta, as situações de 

conflitos intersubjetivos no romance  apresentam os outros personagens como “simples 

mediadores”, constituindo o que ele chamou de “polos de atração e repulsa da 

consciência em crise” da protagonista: 

 
Joana repele o professor amado,  primeira instância mediadora de sua 
inquietação, substituído depois por Otávio, com quem se casa. Para 
romper com o marido, a moça se apoia em Lídia, amante dele. Apenas 
instrumento, o personagem-mediador mobiliza na personagem central 
uma razão mais profunda que o atinge e supera. (Idem, p.28) 

 

A alteridade, ou outridade, é um conceito que pressupõe a categoria do outro, do 

diferente de si, do estrangeiro. Todo indivíduo se formaria a partir da interação com 

outros indivíduos, estabelecendo relações, por vezes, conflituosas. Sandra Jovchelovitch 

propõe que a esfera pública, enquanto espaço de interação e, portanto, o lugar de 

alteridade,  “fornece às representações sociais o terreno sobre o qual elas podem ser 

cultivadas e se estabelecer. Mas a alteridade é também condição necessária para o 

desenvolvimento simbólico e para o desenvolvimento do eu” (JOVCHELOVITCH, s/d, 

p.65). A esfera pública é, pois, o espaço onde a pluralidade e a diversidade convivem 

“porque as pessoas são diferentes – e ao mesmo tempo as mesmas” (Idem, p.67). Esse 

estranho (diferente) e esse familiar (semelhante) que possibilitam a ação e o discurso se 

tornarem necessários: “se todos nós fôssemos todos idênticos não haveria a necessidade 

da comunicação ou da ação sobre o que nunca varia; se nós não tivéssemos nada em 

comum a fala perderia seu próprio fundamento e a ação não justificaria a si mesma” 

(Idem, p.70). É pela confrontação de ambos, o “eu” e o “tu”, que o indivíduo se 

constitui nas relações sociais, pela experiência do contato na esfera pública: ‘(…) não há 



 

possibilidade de um desenvolvimento do Eu sem a internalização de Outros (...).a 

verdadeira possibilidade de acesso à individualidade reside na presença de Outros” 

(Idem, Ibidem).  

Em artigo de 1994, Regina Pontieri já analisou a obra clariceana à luz do 

conceito de alteridade ao partir de oposições, excludentes ou hierarquizantes, entre os 

personagens da escritora,  como “A menor mulher do mundo”, “Tentação”, “Os 

desastres de Sofia” e A Paixão segundo GH (PONTIERI, 1994). Daniela Mercedes 

Kahn, em A via crucis do outro: identidade e alteridade em Clarice Lispector,  defende 

 que  identidade e alteridade  aparecem como conceitos inseparáveis na obra 

clariceana’ (KAHN, 2005, pp. 19-20). Para Kahn, essa relação de alteridade se 

estabeleceria entre os personagens, ou  entre o narrador com os personagens/o autor/ o 

leitor. Analisa o conto “Encarnação involuntária”, “A solução”, e A hora da estrela. 

(relação de identidade/alteridade cultural ao analisar o narrador Rodrigo e a personagem 

Macabéa).  

Milliet situou Joana na “solidão humana”, fruto da contradição do seu mundo 

particular com o mundo alheio, do isolamento da protagonista em relação ao mundo 

exterior. Para Benedito Nunes, essa transgressão sem sucesso do “sistema das relações 

práticas sociais, da totalidade da organização social”, que se fecha em torno da 

personagem, perpetua e agrava o seu estado de carência (NUNES, 1995, p.153) e, por 

que não dizer, seu estado de desamparo. 

O romance, sem progressão cronológica linear, comporta um esboço de divisão 

em Primeira e Segunda Parte – antes e depois do casamento de Joana, respectivamente – 

e se inicia pelo capítulo “O pai...”, o qual compõe o primeiro “outro” da personagem. A 

máquina do papai fazendo tac-tac, o relógio tin-dlen, o guarda-roupa dizendo roupa-

roupa-roupa, e o silêncio zzzz montavam o ambiente percebido e vivido por ela, que 

procurava apreender o mundo, porém, percebia que havia momentos “sem nada dentro”. 

A imagem do pai vem fragmentada, tendo sua descrição dada metonimicamente pela 

fumaça do cigarro, a máquina, o barulho, a presença. A pequena Joana ao esperar o 

"olhar impaciente e nervoso do pai", nota que "nada veio, porém. Difícil aspirar as 

pessoas como o aspirador de pó" (p.12). A cada indagação "o que é que eu faço?", a 



 

menina recebe como resposta: "não amole", "invente outro brinquedo", "bata com a 

cabeça na parede". Diante do choro da filha que se encontra "sem nada para fazer", o pai 

a abraça, consciente, no entanto, de que "ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros, 

ajuda-se"; a atenção do pai é apenas um paliativo momentâneo.  

 Vendo que nada vinha dele, resolve lhe dizer “Papai, inventei uma poesia” e, 

nesse momento, o genitor a atende. Na segunda brincadeira, Joana inventa um 

homenzinho do tamanho do fura bolo que, de dentro de seu bolso, pergunta: “Majestade 

Joana, podeis me escutardes um minuto, só um minuto poderdes interromperdes vossa 

sempre ocupação? (…) Sou seu servo, princesa. É só mandar que eu faço” (p.13). Em 

seguida, a menina se dirige ao pai: “papai o que é que eu faço?” . Primeiro, ela toma a 

função do pai ausente, já que na brincadeira ela é “a majestade sempre em sua 

ocupação”, enquanto o servo lhe pergunta o que fazer. Em seguida, ela toma o lugar de 

servo e se coloca à disposição do desejo paterno. O pai, entretanto, a mantém em estado 

de insatisfação, sempre respondendo com um “Não me amole”, “Eu já disse: vai brincar 

e me deixe” ou “Bata com a cabeça na parede”. Essa situação de abandono e ausência 

do olhar do outro parece levar Joana cada vez mais para dentro de si, para o mundo da 

elaboração simbólica, da linguagem. Sua brincadeira é com as palavras, permitindo-lhe 

projetar uma família : “Dona de casa marido filhos, verde é homem, branco é mulher, 

encarnado pode ser filho ou filha. “Nunca” é homem ou mulher? Por que nunca não é 

filho nem filha? E ‘sim’” (p.15).  

A imagem do pai, o outro na relação com Joana, se estabelecerá mais pela 

ausência do que pela presença, deixando-a desamparada, sem respostas ou garantias. 

Essa noção de desamparo apresentada por Freud aponta à precariedade do bebê humano 

e sua dependência de cuidados para sobreviver, além de acentuar a importância da 

figura materna, ou de qualquer adulto, que atenda às necessidades do infante (FREUD, 

2006).  Sendo o desamparo uma condição humana por excelência, esse sentimento 

infantil continuará no homem adulto e o levará à formação de religiões. Para se 

defender do desamparo diante das forças da natureza e suas vicissitudes, em um mundo 

sem garantias de qualquer ordem, o homem criaria um Deus, um pai protetor todo-

poderoso que o arrebataria de sua “infantilidade”, amando-o como a um filho querido. 



 

Assim como a criança que deseja o amor de seu cuidador e, para não perdê-lo, acatará a 

lei e as exigências do outro, o homem adulto repete o feito e renuncia a suas pulsões em 

troca do amor divino. Freud acrescenta: “Não consigo pensar em nenhuma necessidade 

da infância tão intensa quanto a da proteção de um pai” (Idem, p.80). A noção de Deus 

aparece nos pensamentos de Joana-menina como uma incógnita, “o desastre não 

aconteceria e Deus seria tão amigo dela, mas tão amigo que...que o quê? Papai, que é 

que eu faço?” (p.14). Mesmo o Pai-Deus parece desconhecido da menina, Deus seria, 

mas não é, amigo dela. “Como resultados, o desamparo, o choro, o tédio, o medo e a 

necessidade de possuir Deus como amigo” (MARTINS, 2010, p.51). Como toda criança 

deixaria sua onipotência e seu narcisismo libidinal de lado, tranferindo a libido para 

outro objeto e, nesse processo, construindo seu ideal de eu, isto é, valores a partir do 

outro, de seu referencial e estabelecendo a alteridade, o professor de Joana lhe dirá, “é 

preciso dar muitas coisas para receber outras”, no caso, abrir mão do ideal de si e aceitar 

o ideal do mundo.  

Quando o pai morre, sentindo-se  a víbora que ninguém conseguia amar, Joana 

busca abrigo no professor. Ele "ainda não sabia que ela era uma víbora" e, 

milagrosamente, a recebia em sua casa. sendo o único a penetrar seu mundo 

tenebroso.O diálogo entre os dois parece um dos poucos momentos de “entrega” ao 

outro, pois ambos permaneciam “isolados dentro da compreensão”, sendo o mestre a 

figura apaziguadora. Perguntada sobre os “grandes homens” da atualidade, Joana não 

sabe quem eleger como “ídolo”. Tal questionamento remete aos escritos freudianos “O 

homem Moisés e o monoteísmo” e “Psicologia das massas e análise do eu”, nos quais 

Freud apresenta a necessidade dos homens que, diante do próprio desamparo e 

psiquicamente infantis, precisam seguir “grandes homens”, representantes da imagem 

do pai protetor. Joana, entretanto, não se identifica ou busca apoio em um “grande 

homem”, apenas no professor.  Não obtendo nada dela e não tendo conselhos a lhe dar, 

fazia Joana pensar “ardentemente com alma entregue que, “se ele dizia está bem, era 

verdade” (p.57).  

Se com o professor havia comunhão de pensamentos e ambos se entendiam, a 

entrada brusca da esposa, enquanto ele conversava com Joana, marca a diferença entre a 



 

menina e a mulher. Diante de uma adulta, bonita, de cabelos cobreados, coxas altas e 

serenas ao se mover, mãos brancas e atraentes, Joana se percebe, ao olhar o seu outro, 

como apenas uma menina de joelhos cinzentos e opacos, de vestido curto e blusa colada 

no busto minúsculo. A imagem da mulher perto do professor evidencia-lhe serem 

ambos adultos e ela apenas uma criança que não poderia amar aquele homem, ou ser 

amada por ele. Seu mundo desmorona ao perceber a diferença, o estranho; não existe 

mais a comunhão, apenas o distanciamento entre ela e o professor. A mulher e o 

professor olhavam-na, causando-lhe raiva, afinal, “que esperavam dela? E que exigiam, 

sugando-a sempre?” (p. 63), perguntava-se Joana parecendo não suportar o olhar do 

outro, aquele que poderia moldá-la na relação de alteridade. A menina foge da presença 

de ambos, não quer ser “sugada”, sai abandonada e, mais uma vez.  Diante do professor, 

sentia-se compreendida; ele, no entanto, se inclinara a ela "pela promessa de juventude 

daquele talo frágil e ardente (...) o egoísmo e a fome grosseira da velhice que se 

aproximava" (p. 61); ele é consciente de que Joana representava a juventude e a 

imprecisão, as dúvidas e as angústias pelas quais também fora tomado um dia. Joana 

está cônscia de sua condição no mundo, tem a resposta que precisava: ela não terá 

garantias, amparo, ajudas, a resposta é que ninguém lhe dará resposta alguma, ela é 

sozinha e conclui:  

Agora sou uma víbora sozinha. Lembrou-se de que se separara 
realmente do professor (...). Sentiu-o longe, no ambiente que já agora 
ela recordava com espanto e sem familiaridade. Sozinha... (...) a 
nenhum poderei perguntar: diga-me, como são as coisas? e ouvir, 
também não sei, como o professor respondera(...). A resposta, sentiu, 
não importava tanto. O que valia era que a indagação fora aceita, 
podia existir. (...) Agora as criaturas não eram admitidas em seu 
interior, nele fundindo-se. As relações com as pessoas tornavam-se 
cada vez mais diferentes das relações que mantinha consigo mesma. A 
doçura da infância desaparecia. (...) ninguém mais na sua vida haveria 
de lhe dizer , como o professor: vive-se e morre-se. Todos se 
esqueciam, todos só sabiam brincar” (p.61-66). 

 

Mesmo ciente de sua falta de respostas, antes de se casar, Joana-adulta busca, 

mais uma vez, refúgio no professor, pois precisava encontrá-lo, senti-lo firme e frio 

antes de ir embora; precisava de seu apoio, na esperança de receber dele "a palavra 

justa". Ele, todavia, era como um "gato castrado reinando num porão" (p. 120), 



 

envelhecido, gordo, doente, abandonado pela esposa; ele nada mais era do que um 

animal doente à espera da morte, e recebeu Joana com ar sereno e distraído, um velho 

gordo tomando sol, já não era o mesmo, não havia comunhão entre ambos. Ela o 

procurou porque sentia que estava “traindo” alguma coisa de sua infância ao se casar. 

Depois de casada, “Otávio transformava-a em alguma coisa que não era ela mas 

ele mesmo”(p.32). Joana, consciente de sua aparente anulação momentânea, recebia o 

marido, por piedade de ambos, incapazes de “se libertar pelo amor”. Marido e mulher se 

colocam, portanto, como duas versões do mesmo, ambos sem se entregar, com medo, 

sempre a espreita um do outro. Mesmo na ausência do cônjuge, quando podia pensar 

livremente, estava impregnada da presença e mentalidade dele, como pode ser 

percebido na passagem em que Joana observa a mulher da voz: “pensando pela cabeça 

de Otávio, Joana adivinhou que ele consideraria a mulher apenas vulgar” (p. 78); a 

esposa presentifica o olhar de homem, ficando claro que ela já não pensava apenas por 

si mesma, mas havia um outro dentro dela, a voz do marido. 

Depois de conversar com Lídia, amante de Otávio, Joana encontra o terceiro 

personagem masculino: o homem que sempre a observava na rua, sem nada dizer. O 

aparecimento do homem sem nome, entretanto, coloca diante dela “um novo campo (...) 

Se ainda hesitava diante do estranho cada vez mais perto é que temia a vida que de novo 

se aproximava implacável” (p. 171). O homem sem nome, o estranho que se torna 

amante, era, portanto, a continuação do que ela iniciara na noite anterior com Otávio.  

O homem e Joana fundiam-se na quietude. O capítulo “O abrigo no homem”, já 

pelo título, remete a um estado de desamparo no qual o sujeito busca proteção. Joana, ao 

contrário do que acontecia em relação ao marido, é acolhida pelo estranho que a 

esperava refletindo: “Joana, pensava o homem aguardando sua vinda. Joana, nome nu, 

santa Joana, tão virgem. Como era inocente e pura, via-lhe os traços infantis, as mãos 

eloquentes como as de um cego” (p. 174). Tais definições acerca de Joana se opõem à 

opinião apresentada pela tia e por Otávio, que consideravam a moça uma víbora fria, 

sendo esse novo olhar um espelho diferente do que ela havia recebido até então, já que 

de víbora ela passa a ser anjo.  



 

Separar-se de Otávio era inevitável, entretanto, antes de partir, Joana queria um 

filho - desejo esse que só nasce depois de visitar a amante do marido que estava grávida. 

Ter um filho era se igualar as outras mulheres, era pertencer a um grupo de fêmeas-

mães, como Lídia, cuja gravidez representava uma forma de poder.  Depois de um 

filho, Joana disse a Otávio, “nada restará senão a separação”. Ela estava agora tomada 

pela concepção de um feminino sinônimo de mãe; o filho seria seu poder, a prova 

concreta de ser uma mulher que, marcada pela ausência do falo, se completaria, 

ilusoriamente, apenas depois de gerar uma criança.  

O marido, completamente alterado e emotivo, chamará Joana de “víbora”, 

enquanto esta permanece impassível e com olhar analítico diante do desequilíbrio dele. 

Este repete a atitude de acusação e abandono da tia. Otávio volta para Lídia, com quem 

pode ser “homem”. Joana fora um círculo fechado, um intervalo necessário, mas findo.  

 Em relação às figuras femininas no romance, com a morte do pai, Joana é 

levada à casa dos tios onde é recepcionada pela tia. A menina sente total estranhamento, 

ou melhor, asco: sentiu nojo dos beijos molhados, do  perfume adocicado e da pieguice 

da mulher, a ponto da menina sair correndo e vomitar. “Os seios da tia eram profundos, 

podia-se meter a mão como dentro de um saco e de lá retirar uma surpresa, um bicho, 

uma caixa quem sabe o quê” (p. 38). Embora não haja identificação com a mulher, mas 

apenas asco e rejeição, é pelo olhar da tia que Joana encontra a definição de si mesma: 

“uma víbora”. Destrói dentro de si aqueles de quem ela esperava apoio e aceita o lugar 

que a tia lhe havia definido quando afirma que ela “não precisa de ninguém”, é uma 

“víbora solitária e sem Deus”. Aceita essa rejeição ao invés de se adequar ao 

comportamento que esperavam dela. Se for considerado o conceito freudiano de 

estranho/familiar, pode-se dizer que discurso da tia não demonstra uma rejeição 

completa por Joana, e sim o quanto ela se identifica com a menina e sua selvageria. 

Joana poderia atiçar os instintos da tia que foram domesticados pela cultura, em especial 

pela religião, representada por padre Felício. Mesmo com Joana ausente, assim como 

sucederia com Otávio, a tia sentia a presença da sobrinha ressoando pela casa.  A 

professora (outra imagem feminina com a qual a menina poderia se identificar) não 

possui um saber que lhe satisfaça: 



 

- O que é que se consegue quando se fica feliz? (perguntou Joana) 

- Repita a pergunta...? 
Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. 
- Pergunte de novo, Joana, eu é que num ouvi. 
- Queria saber: depois  que se é feliz o que acontece? O que vem 
depois? - repetiu a menina com obstinação. 
- Que ideia! Acho que não sei o que quer dizer (...) 
- Ser feliz é para conseguir o quê? 
A professora enrubesceu (...) 
- Pegue num pedaço de papel, escreva essa pergunta que você fez hoje 
e guarde-a durante muito tempo. (…) Talvez um dia você mesma 
possa respondê-la de algum modo... (…) Você não achou esquisito eu 
mandar você escrever a pergunta para guardar? 
- Não, disse.(p.31). 

 

A amante do marido será, talvez, a personagem de maior destaque na relação de 

identificação e oposição com a heroína do romance. Ao receber uma carta de Lídia, 

grávida de Otávio, Joana dirige-se à residência de sua “suposta rival”. Lá, percebe o 

quanto estava distante daquela mulher que esperava um filho, discreta, bela. Adivinhava 

a divindade das mulheres apenas mães e esposas, fêmeas de um homem, um mistério 

em si mesmo. É a partir do encontro com Lídia que Joana foi capaz de reelaborar a 

figura da tia, antes tão medíocre a seus olhos, conseguindo, agora, divinizá-la como 

fêmea, mãe, esposa. A presença da tia morta é evocada por Lídia, que resgata o discurso 

da parenta: “sei quanto é firme sua maldade”, levando Joana ao universo da infância, de 

quando fora chamada de víbora. Mesmo sendo firme em sua maldade e frieza, percebe 

sua fragilidade diante de Lídia, mulher possuidora daquilo que lhe faltava: 

 

Lídia tem vários planos (...) Ao seu lado ninguém escorrega e se 
perde, porque se apoia sobre seus seios – sérios, plácidos, pálidos, 
enquanto os meus são fúteis – ou sobre sua barriga onde até um filho 
cabe (…). Como é bela e é mulher. (…) 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. 
Esses seus olhos castanhos, enormes e tranquilos, talvez nada tenham 
a dar, mas recebem tanto que ninguém poderia resistir (...). Sou um 
bicho de plumas, Lídia de pelos, Otávio se perde entre nós, indefeso. 
Como escapar ao meu brilho e à promessa de fuga e como escapar à 
certeza dessa mulher? (…) Lídia é imutável (…). Nada sou senão um 
desejo, a raiva, a vaguidão. (p. 155) 

 



 

Mesmo seduzindo, há uma desestruturação de Joana em sua firmeza de víbora. 

Esta dá lugar a outra e, nesse instante, passa a ser seduzida também. É levada a olhar o 

“outro” e nele perceber sua própria carência: 

 

gostaria de  passar pelo menos um dia vendo Lídia andar da cozinha 
para sala, (…) sentada e olhando-a coser, dando-lhe aqui e ali uma 
pequena ajuda (…) à espera da hora do banho e do lanche, seria bom, 
seria largo e fresco. Será um pouco disso o que sempre me falou? Por 
que é que ela é tão poderosa? O fato de não ter tido tardes de costura 
não me põe abaixo dela, suponho. Ou põe, não põe, põe, não põe. Eu 
sei o que quero: uma mulher feia e limpa, com seios grandes, que (…) 
me dê um banho morno, me vista uma camisola (…) me meta na 
cama, bem zangada, dizendo: o que então? Fica aí solta, (…) esquece 
as maluquices e fica uma boa menina.(...) Alguém que me recolha 
como a um cão humilde, (…) me escove, me alimente, me queira 
severamente como a um cão, só isso eu quero, como a um cão, a um 
filho. (p 158) 
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