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CULTURAL 
 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho (Instituto Federal do Rio de Janeiro)1

As investigações sobre o feminino têm rendido discussões que propiciam 

sempre um retorno a questões relacionadas às representações sociais da mulher ao 

longo da história; a formações discursivas relacionadas a sua ética ; às metáforas do 

feminino da tradição romântica e suas contradições; aos padrões de beleza das classes 

 
 

Resumo: Modelos estéticos artísticos construídos e reproduzidos passam a fazer parte do 

imaginário do leitor como se naturais fossem. Assim acontece com personagens criados na 

literatura, no teatro, no cinema, na mídia televisiva. Em vista disso e de acordo com a proposta 

desta comunicação, uma hipótese para a formação de leitores literários é tornar sistemática a 

conversação entre a arte literária e outras diferentes formas de arte, empreender diálogos entre 

gêneros literários e com produções da indústria cultural. No atual recorte, investigam-se  

representações sociais do feminino. 
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Modelos estéticos artísticos construídos e reproduzidos passam a fazer parte do 

imaginário do leitor como se naturais fossem. Assim acontece com personagens 

criados na literatura, no teatro, no cinema, na mídia televisiva. Em vista disso e de 

acordo com a proposta desta comunicação, uma hipótese para a formação de leitores 

literários é tornar sistemática a conversação entre a arte literária e outras diferentes 

formas de arte, empreender diálogos entre gêneros literários e com produções da 

indústria cultural. No atual recorte, investigam-se  representações sociais do feminino. 

Entende-se que essas especulações dialógicas, enquanto frequentação 

espontânea ou na rotina da aprendizagem, estimulam operações analíticas e 

interpretativas, a partir da associação de sentidos e de discursos, também por acionar 

um fluxo de correspondência de significados subjacentes às textualizações, além de 

propiciar o reconhecimento de ressignificações e ênfases.  
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favorecidas cuja inculcação gera o obscurecimento das diferenças, como as diferenças 

raciais e de classe social. Neste artigo, serão discutidas, com base em princípios da 

Semiótica e de Teoria Literária (com destaque para os conceitos bakhtinianos de 

polifonia e dialogismo), as concepções e contradições do feminino na visão da 

personagem do conto A bela e a fera de Clarice Lispector, em diálogo com os perfis 

das personagens das recentes versões da fábula criadas para o cinema. A  protagonista   

contemporânea  atua em um lugar de fronteira, entre o seguro, o duvidoso, o 

inesperado, entre o branco e o negro, a transparência e a opacidade.  

 

Dialogismo 

 
O dialogismo  refere-se  à relação entre o texto e seus outros, não só 
em formas bastante cruas e óbvias como o debate, a polêmica e a 
paródia, mas também em formas muito mais sutis e difusas 
relacionadas com os overtones e as ressonâncias: as pausas, a atitude 
implícita, o que se deixou de dizer, o que deve ser deduzido. Embora 
na origem o dialogismo seja interpessoal, aplica-se também por 
extensão à relação entre as línguas, as literaturas, os gêneros, os estilos 
e até mesmo as culturas. [...] se aplica tanto ao discurso cotidiano 
quanto à tradição literária e artística; diz respeito a todas as ‘séries’ 
que entram num texto, seja ele verbal ou não-verbal, erudito ou 
popular. Aliás, o popular penetra o erudito, e vice-versa. (Mikhail 
Bakhtin apud Stam, 2000,  72-74) 

 

 

Abordagem literária comparativa 

 

A bela e a fera: tradição e atualização na cena cinematográfica 

 

A autoria do conto, na versão em que este é mais conhecido atualmente, é 

atribuída a Gabrielle-Suzane Bardot,  Madame Villeneuve que o teria escrito no ano de 

1740, conforme afirma Bettelheim  (2009, p. 406). A Bela e a Fera de Villeneuve é um 

dos exemplos dos contos de fadas do ciclo do “noivo animal”, ou “marido animal” 

(como a história do Príncipe sapo) que, segundo Bettelheim, “o que deve acontecer é 

expresso, como sempre nos contos de fadas, por meio de uma imagem muito 

impressionante: uma fera (ou um animal) é transformada numa pessoa magnífica”. 

(Bettelheim, 2009, p. 381) ). 
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O percurso da obra interessa à investigação de sua recepção, uma vez que, tanto a 

fábula quanto seus personagens resistiram ao tempo e têm figurado nas cenas 

contemporâneas em forma de animação, de teatro e de cinema.  Nas imagens da cena 

cinematográfica dos dias de hoje, em 2017, percebe-se a permanência do fascínio 

feminino que arrebata o coração de um homem fera. O ideal de beleza e de feminilidade  

se materializa com a escolha da atriz de feições europeias,  por meio de seu  gestual e 

dos atributos éticos. Ficam estabelecidos, portanto, padrões que caracterizam nobreza de 

conduta, juntamente com padrões que indiciam um fenótipo confiável para o exercício 

de tal nobreza, conforme, por exemplo, a imagem de uma das cenas do filme a seguir.  

 

 

 

 

 

 

A bela e a fera de Clarice Lispector: tradição e contradição 

  

A orientação  para a leitura desse conto pode voltar-se , inicialmente,   para os 

aspectos do estilo individual da autora e que a inscrevem na cena literária 

contemporânea: a desconstrução, a transgressão e a contradição. A Bela e a Fera ou a 

Ferida Grande Demais de Clarice Lispector é  uma outra maneira de se ver o mundo do 
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ponto de vista das personagens. As personagens são pessoas representadas por uma 

mulher e um homem que, a despeito do lugar que ocupam na sociedade, ambos expõem 

profundas feridas.  Em seguida, dialogar com os ecos do conto contemporâneo e o da 

tradição, fazendo  referência às releituras e adaptações. Nesse sentido, apresentar as 

projeções do mesmo texto no cinema, na animação e no teatro.  Na abordagem literária,  

é produtiva uma  discussão sobre as  semelhanças e as diferenças entre o conto 

clariciano e o da tradição, destacando-se, no primeiro, as características contemporâneas 

relativas à desconstrução, à transgressão e à contradição, e estabelecendo, assim, uma 

leitura dialógica. Nessa leitura, selecionam-se passagens significativas tais como as  

comentadas a seguir.  

 

Uma mulher rica, esposa de um banqueiro sai do salão de beleza do Copacabana  

Palace Hotel, às quatro horas da tarde. Como combinara com o motorista para buscá-la 

às cinco, sai a caminhar pela Avenida. Um mendigo, amparado por uma muleta, com 

uma ferida aberta na perna, pede-lhe uns trocados. Ela não tem, desculpa-se e lhe dá 

uma nota de quinhentos reais. O mendigo espanta-se e, desconfiado, pega a nota 

pensando em comida e festa. Ela começa a pensar se ele, alguma vez, já havia comido 

caviar ou ido esquiar na Suíça... Vem-lhe à mente as palavras: “Justiça Social.”. 

LISPECTOR, 1999, p. 99) 

 

 A personagem faz uma análise de sua existência  e constata a mediocridade de sua 

vida.Concluiu ser também uma mendiga. Não de dinheiro, mas de amor [o marido tem 

duas amantes]; que a acham  bonita, alegre... Considerou-se igual ao mendigo. De 

repente, a mulher sentou-se no chão. O mendigo não entendeu. Perguntou à mulher se 

estava bem. “Ela não sabia”. (LISPECTOR, 1999, p. 103-104) 

 

As cenas comentadas  são representativas de uma opção temática calcada em uma 

visão de mundo cuja ordem passa pela desconstrução  ao se interpor no confronto entre 

o belo e o feio dúvidas quanto ao sentido desses conceitos. Pela transgressão, por 

exemplo, quanto à elaboração do texto narrativo, dado sua característica polifônica, à 

medida que se apropria de estruturas que remetem aos textos teatrais e 

cinematográficos.  E  pela  contradição, tendo em vista que o elemento surpreendente da 
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história, para longe de ser uma transformação magnífica, conforme os finais dos contos 

de fadas, é a visão especular, o olhar  dos personagens  voltado para eles mesmos, a 

partir do gesto do outro, conforme o trecho abaixo: 

 

Começa: 

Bem, então saiu do salão de beleza.   

Nada era – era puro, pensou sem se entender. Quando se viu no 

espelho – conteve-se para não exclamar um “ah”! – pois ela era 

cinquenta milhões de unidades de gente linda. Nunca houve – em todo 

passado do mundo – alguém que fosse como ela. E depois, em três 

trilhões de trilhões de ano – não haveria uma moça exatamente como 

ela.  

“Eu sou uma chama acesa! E rebrilho e rebrilho toda essa escuridão!”  

Um homem sem uma perna, agarrando-se numa muleta. parou diante 

dela e disse:  

– Moça, Me dá um dinheiro para eu comer? 

“Socorro!!! gritou-se  para si mesma ao ver a enorme ferida na perna 

do  homem. Socorre-me, Deus” disse baixinho.  

Ela – os outros. Mas, mas a morte não nos separa, pensou de repente e 

seu rosto tomou o ar de uma máscara de beleza e não beleza de gente: 

sua cara por um momento se endureceu.  

Pensamento do mendigo: “essa dona de cara pintada com  estrelinhas 

douradas na testa, ou me dá ou me dá muito pouco.  

 – Quinhentos cruzeiros basta? É só o que eu tenho. (LISPECTOR, 

1999, p. 95-97) 

 

 

Empenho-me para prezar a diversidade de interpretações do texto literário e 

considerar  a leitura espontânea como uma iniciação produtiva, capaz de encorajar o 

jovem leitor a elaborar argumentos quer  sejam eles singelos, coerentes ou não.  Uma 

espécie de leitura espontânea, portanto, que abre espaço para um diálogo em  tensão 

com as sugestões de sentido que o  próprio texto literário suscita, reafirmando o que se 

pretende estabelecer como um trabalho compartilhado de fruição e de prazer do texto 

literário realizado por leitores interessados (professores e pesquisadores, por exemplo) e 
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leitores iniciantes e estudantes. Dessa forma, e afinada com lições da estética da 

recepção de Jauss, almejo que o jovem leitor  

 

  [...] no ato da compreensão interpretativa, admita que de agora em diante 
pode concretizar um entre outros significados possíveis da poesia, relevante para ele, sem 
que exclua a possibilidade que outros discordem. A partir da forma realizada, o leitor 
agora irá procurar e produzir o significado ainda incompleto por meio de uma leitura 
retrospectiva, voltando do fim ao início, do todo ao particular (JAUSS, 2002, p. 881)  
 

Experiências de leituras de diferentes gêneros, em diversos suportes como parte 

da vivência cotidiana das pessoas, em especial da vivência do jovem leitor,  

percebe-se, articulam-se com outras categorias de experiências e promovem a 

percepção, o entendimento, a discussão, a avaliação  dos fenômenos inerentes  à 

existência humana. A percepção estética se adquire com a frequentação  à leitura 

interpretativa da arte, nesse caso, a arte literária. Quanto a esse fenômeno da 

percepção estética, Jauss declara que  

 

A interpretação de um texto poético já sempre pressupõe a percepção 
estética com compreensão prévia; só deve concretizar significados que 
parecem ou poderiam parecer possíveis ao intérprete no horizonte de 
sua leitura anterior. [..] Cada leitor conhece a experiência que muitas 
vezes o significado de um poema se torna claro apenas numa segunda 
leitura, após retornar do final ao início do texto. Num caso destes, a 
experiência da primeira leitura torna-se o horizonte da segunda leitura: 
aquilo que o leitor assimilou no horizonte progressivo da percepção 
estética torna-se tematizável no horizonte retrospectivo da 
interpretação. (Jauss, 2002, p.877-878) 

 

Com efeito, o leitor das versões fílmicas serão capturados pela ilusão dramática, 

uma vez que suas imagens visuais e sonoras o transportam para um universo de 

idealização da realidade no que se refere às relações conflituosas, às situações  

contingentes,  às incompreensões e vicissitudes. No conto de fadas e em suas versões 

contemporâneas, tais ocorrências conflituosas, suas decorrências e propostas de solução 

se apresentam previsíveis na fabulação e, consequentemente, com fortes características 

indiciais, ou seja,  com o efeito de sentido  direcionado para a aceitação de uma 

determinada ética, de  determinadas convenções, posturas, estéticas, fenótipos e até 

mesmo de modelos gestuais. Os ícones imagéticos são, portanto, afetados por elementos 

indiciais, estes últimos como se fossem legendas  certificadoras  de ideologias alienadas 
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e alienantes, por serem estas a repetição de modelos sociais convencionais sem  que se 

possa vislumbrar uma discussão.  

Contrário àquela proposta ilusionista, o conto de Lispector (1999) como que  

interrompe um ciclo de contemplação alienada da beleza feminina e das contingências 

relacionadas aos atributos físicos da mulher. Tanto na tessitura do relato quanto na 

relação da personagem com sua existência, a escritora desliza para o espaço da dúvida e 

fere a realidade dos conceitos firmados em convenções. As convenções surpreendem  o 

leitor  por se apresentarem  esgarçadas e  perturbadoras. As contradições aqui referidas 

têm eco na perspectiva  de Hutcheon (1988) que reflete sobre a “presença do passado” 

nos conceitos relativos ao pós-moderno. Segundo a autora, a partir da observação de 

proposta pós-moderna em arquitetura,  não há um retorno ao passado para reafirmá-lo 

ou resgatá-lo, mas  uma “reavaliação crítica, um diálogo irônico com o passado da arte e 

da sociedade”, (Hutcheon, p. 20). 

Portanto, a cultura pós-moderna tem um relacionamento contraditório 
com aquilo que costumamos classificar como nossa cultura 
dominante, o humanismo liberal. Ela não nega, conforme disseram 
alguns autores (Newman 1985,42; Palmer 1977, 364). Em vez disso 
contesta-o a partir do interior de seus próprios pressupostos. [...] Para 
Lyotard (1984 a) o pós-modernismo se caracteriza exatamente por 
esse tipo de incredulidade em relação às narrativas-mestras ou 
metanarrativas. (Idem p.23) 
O centro já não é totalmente válido. E, a partir da perspectiva 
descentralizada, o “marginal” e aquilo que vou chamar de “ex-cêntrico  
(seja em termos de classe, raça, gênero, orientação sexual ou etnia) 
assumem uma nova importância à luz do reconhecimento implícito de 
que na verdade nossa cultura não é o monolito homogêneo (isto é, 
masculina, classe média, heterossexual, branca e ocidental) que 
podemos ter presumido. O conceito de não-identidade alienada ( que 
se baseia nas oposições binárias que camuflam as hierarquias) dá 
lugar, conforme já disse, ao conceito de diferenças, ou seja, à 
afirmação não da uniformidade centralizada, mas da comunidade 
descentralizada – mais um paradoxo pós-moderno.  (Idem p. 29) 
 

 

 

O jovem leitor contemporâneo, portanto, tem ao seu dispor uma diversidade de 

propostas artísticas. No entanto, talvez não consiga usufruir a maior parte  se estas  não 

lhe forem oferecidas para o conhecimento e  a escolha. Ocorre que a indústria cultural, 

idiciadora das informações cotidianas, precede, com vantagem, as ações culturais 

formais, incluindo-se a leitura literária. No entanto, a despeito desse fato, têm 
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demonstrado ser satisfatórias iniciativas  de pesquisa e de reavaliação crítica  da cultura  

de massa que temos nos dias de hoje com toda sua penetração  na sociedade. Dessa 

forma, presumo um compartilhamento de saberes, um diálogo de experiências entre 

leitores com repertórios e vivências diferentes que se expõem à contemplação da arte 

literária  e emprestam sua memória afetiva e cultural para a apreensão dos sentidos do 

texto. Conforme reflete Jauss (2002) a percepção estética se exercita por leituras que se 

sucedem e  liberam possibilidades significativas no percurso – no próprio ato da leitura. 

Proponho que ao exercício de leituras sucessivas se agregue a leitura de textualizações 

variadas: visuais, audiovisuais, musicais, digitais e quaisquer outras que possibilitem o 

prazer estético,  a fruição,  a conversação, a discussão, a formulação de argumentos.  
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