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RESUMO  

 

 

 O presente trabalho versa sobre as relações de amor entre as personagens 
do romance O lustre, de Clarice Lispector. O romance em questão põe em cena a 
personagem Virgínia, eterna menina escolhida pela narradora de Lispector para dar 
um ponto de vista ao mesmo tempo ingênuo e intenso ao texto em questão. 
Intenciona-se abordar os aspectos que fazem com que esse texto de Clarice 
Lispector esteja permeado por temas de ampla atualidade, configurando-se como 
elemento de grandes características inovadoras tanto no que diz respeito ao uso da 
linguagem como ao conteúdo habilmente apresentado e desconstruído por essa 
escritora. As personagens do romance O lustre vivem imersas em relações 
emocionais absorventes e castradoras, em que disputas e batalhas emocionais são 
travadas entre elas visando à manutenção dos próprios anseios e afetos que 
carregam em seus eus conflitantes. Através de tais reflexões foi possível constatar 
que a narrativa de Lispector está inserida num novo cenário da Literatura Brasileira 
do século XX, uma vez que aborda temas relacionados a um tipo de sujeito cuja 
identidade se mostra progressivamente mais fluida, fazendo com que o indivíduo se 
sinta cada vez mais pertencente a lugar algum num mundo em que a condição 
humana se transformou em sinônimo de ruína. Esse tipo de texto requisita, dessa 
forma, um leitor atento que precisa imprimir um olhar diferenciado sobre o mesmo. 

 

Palavras-chave: Clarice Lispector; Sujeito em crise; Alteridade; Relações de amor e 
ódio; Estudos da narrativa; Comparatismos; Contemporaneidade. 

 



ABSTRACT 

 

 The present work aims to discuss Love relationships between the characters 
of the novel O lustre, by Clarice Lispector. The cited novel puts the character Virgínia 
on stage, everlasting girl chosen by Lispector`s narrator in order to give a point of 
view simultaneously ingenuous and intense to the text in analysis. It intends to 
approach the aspects that make this Clarice Lispector`s text be permeated by the 
most recent themes, setting as an element of great innovative characteristics both 
regarding the use of language, as the content ably presented and desconstructed by 
this writer. The characters of the novel O lustre live immersed in emotional 
relationships that are absorbent and castrating, in which disputes and emotional 
battles are fought between them in order to maintain desires and affections they 
carry in their conflicting selves. Through these reflections, we determined that 
Lispector's narrative is set in a new scenario of Brazilian literature of the twentieth 
century, since it addresses issues related to a type of person whose identity is shown 
progressively more fluid, making the individual feel increasingly belonging to nowhere 
in a world where the human condition has become synonymous of ruin. This type of 
text requests, thus, a careful reader who needs to print a different look on it.  

 

Key-words: Clarice Lispector; Subject in crisis; Otherness; Relationships of Love and 
Hate; Narrative studies; Comparatisms; Contemporaneity. 
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1) Introdução  

 

Deparei-me efetivamente com o valor do texto literário de Clarice Lispector 

em uma aula de Teoria da Literatura do curso de Graduação em Letras 

Português/Inglês da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade que, 

mais tarde conferiu a mim o título de especialista em Estudos Literários e cujo 

trabalho defendido já estava direcionado aos estudos clariceanos. Minha paixão pela 

autora foi descoberta no momento em que li, a pedido da professora responsável 

pela disciplina, o conto “Os desastres de Sofia”, texto que, de imediato, gerou em 

mim grande excitação e surpresa.  

 O modo como a narradora do conto apresenta aquela menina espevitada que 

insiste em tramar situações para afrontar o professor me deixou intrigada, uma vez 

que, até o momento, não havia chegado a minhas mãos esse tipo de literatura 

desconcertante bem exemplificada pela escrita de Clarice Lispector. A partir desse 

primeiro contato com um minúsculo fragmento da obra da autora, fiquei inquieta para 

investigar alguns outros textos que a compõem, visando confirmar minha impressão 

sobre ela. 

O resultado dessa busca é a presente dissertação. A escolha do assunto a 

ser discutido partiu da minha inquietação diante do modo como Clarice Lispector 

aborda o tema das relações humanas e o impacto do mesmo em personagens que 

reconhecem sua pequenez a partir da consciência de serem seres incompletos.  

O lustre é, quiçá, o romance de Lispector mais apropriado para pesquisar 

marcas textuais que apontam para a discussão da questão do amor e das relações 
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interpessoais com a figura do outro por ter tais temas configurando-se como o móvel 

da narrativa. Desse modo, este estudo versa sobre as relações de amor atreladas à 

condição conflitante apresentada pelas personagens desta obra, originalmente 

publicada em 1946. As personagens desse texto manifestam em seus 

comportamentos as marcas da crise que vivenciam, à medida que apresentam 

identidades que se contradizem, pois elas carregam máscaras imputadas pelas 

diferentes relações que mantêm na sociedade em que se encontram inseridas.  

Nesse romance, a autora põe em cena a personagem Virgínia, uma mulher 

que rememora seu passado a partir da relação secreta e complexa que mantinha 

com o irmão Daniel. Durante toda a narração, observa-se a relação de poder 

estabelecida entre as duas personagens, principalmente no que diz respeito à 

posição que Virgínia estabelece para si no contato com o irmão, que adquire sempre 

uma aparência de força que contrasta com a aparente fraqueza da personagem 

feminina. 

Desde que a irmã nascera ele a tomara e secretamente ela era apenas sua. 
Ainda muito pequena, os cabelos compridos e sujos nos olhos, as pernas 
curtas hesitando sobre os pés descalços, ela agarrava com uma das mãos 
os fundos das calças de Daniel e o irmão, o rosto queimado e sem doçura, 
os olhos seguros, subia pelas encostas das montanhas, com movimentos 
obstinados como se não sentisse o peso de Virgínia, a inclinação resistente 
dos morros, o vento que soprava firme e frio contra o seu corpo. Não a 
amava sequer mas ela era doce e tola, fácil de se conduzir a qualquer idéia. 
(LISPECTOR, 1999: p.28)   

 Nota-se, no fragmento, a interação manipuladora que se dá entre a 

personagem feminina e a personagem masculina, de maneira a resultar em 

consequências dolorosas para a protagonista, uma vez que as intenções de Daniel 

só podem se concretizar através da presença desse eu feminino a quem ele parece 

reprimir com sua aparente segurança. 

 As relações de amor e de poder são apresentadas no texto não apenas entre 

Virgínia e Daniel, mas também entre Virgínia e os pais, entre ela e a irmã 

Esmeralda, e entre ela e outras personagens de sua convivência como, por 

exemplo, Vicente, Adriano e Miguel, seus amores conturbados, e ainda com outras 

personagens como, por exemplo, Maria Clara e Rosita, mulheres que despertam 

nela grande incômodo e curiosidade. 
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 Ao longo do romance, ao experienciar situações e contatos diversificados com 

outros seres, Virgínia se mostra cada vez mais suscetível a mergulhar numa 

condição de permanente mal-estar, mantendo-se gradativamente afastada das 

demais personagens, uma vez que se vê incapaz de nelas encontrar refúgio para 

suas necessidades emocionais. 

 Durante a pesquisa foi possível constatar também a existência de outras 

narrativas da autora que apontam para um isolamento do indivíduo, pois sua busca 

no outro não pode resultar na instauração de uma condição de tranquilidade do eu, 

já que esse outro também é parte da sociedade de valores perdidos e subvertidos, 

que retiram do indivíduo qualquer sensação de constância e de integração. Tal 

análise foi legitimada através da interrelação estabelecida entre o romance O lustre 

e alguns contos da autora. 

Ao analisarmos O lustre, observamos que suas personagens se entendem 

como seres à parte e, devido à condição de fragmentação ou degradação identitária 

vivida por elas, tais personagens de Clarice Lispector verificam, em ocasiões 

quotidianas, cenas de extremo mal-estar, resultado de sua incapacidade de se 

adequarem ao mundo e às relações conturbadas que estabelecem consigo mesmas 

e com outros seres com quem convivem.  

A partir das observações realizadas, é possível legitimar a necessidade de 

investigação do comportamento das personagens do romance O lustre diante de 

seus próprios eus, assim como de outros “eus” que com elas mantêm relações 

interpessoais. Justifica-se, assim, averiguar também a importância da escritura de 

Clarice Lispector no contexto da literatura brasileira da época, concebendo que ela 

instaura uma nova perspectiva crítica sobre o tema das relações humanas. 

Nosso corpus servirá de campo de investigação de como, na narrativa 

clariceana, focalizando-se as personagens, estas se comportam em relação ao amor 

(e a temas correlatos, como por exemplo, a inveja, a competição, o ódio, o ciúme, 

etc.), e em relação a si mesmas e ao outro (que pode ser o parceiro, o amigo, o 

familiar, ou seja, uma ampla gama de seres ficcionalizados por Clarice). 

Dessa forma, a pesquisa em questão pretende analisar o caráter contraditório 

da existência em personagens do romance O lustre, de Clarice Lispector, a fim de 



13 

 

 

 

compreender, como já foi dito, de que modo ocorrem o desenvolvimento e/ou o 

amadurecimento das personagens e de suas crises a partir de seu próprio olhar e do 

olhar do outro, na obra de uma escritora capaz de antecipar, em décadas anteriores, 

fenômenos da sensibilidade de seu tempo e, também, da atualidade. 

Na narrativa de Lispector, o fluxo de consciência e os momentos epifânicos 

das personagens são formas de expressão do mal-estar sentido pelas mesmas, à 

medida que legitimam a exposição da tensão vivenciada pelo sujeito com a vinda de 

momentos históricos cada vez mais fluidos, em que há o transbordamento do real e 

a quebra de expectativa de qualquer questão que a ele se relacione. Esses períodos 

ilustram partes da história social em que o ser humano começa a se perceber como 

apenas um estilhaço da ruína dos tempos, adotando, portanto, uma atitude 

fragilizada perante o mundo que o rodeia. Segundo Helena, tais personagens 

são solitários no desenho das metrópoles do mundo que habitam. 
Comparadas entre si, suas solidões mostram várias nuanças, porém 
sempre carregadas de uma mesma marca: nos tempos atuais, ser humano 
é ser só. As narrativas que os examinam deixam ao leitor o osso duro de 
roer dessa condição, de que não podem afastar-se. O espaço narrativo que 
os constrói se arma na convivência com o desassossego, essa outra forma 
de ser na inquietude e na angústia. (HELENA, 2010: p.178) 

A consciência da solidão se reflete na maneira como o indivíduo se relaciona 

com o outro e de como se move em face dessas interações, que podem igualmente 

aniquilar a si próprio e aos outros com quem estabelece relações. O romance O 

lustre pode ser destacado a fim de discutir tais questões, já que elas se configuram, 

em geral, como o móvel da narrativa, uma vez que a trama engendrada prima pela 

apresentação das angústias experimentadas pelos indivíduos em suas relações com 

o outro. 

Pensando-se na constituição identitária a partir da era moderna vê-se a 

criação de mundos que refletem a realidade da fragmentação, do “pós-tudo”, em que 

as certezas se dissipam ou se superpõem, havendo a criação de mundos ficcionais 

passíveis de manifestações incômodas, que indicam mazelas humanas, fazendo-as 

aflorar, sendo, ora apoio para as personagens, ora parte de sua destruição e da 

aniquilação do outro. As narrativas de Lispector entregam ao leitor um quebra-

cabeça em que as peças não se encaixam perfeitamente, e nem sustentam tal 

pretensão, uma vez que as lacunas, o vazio no interior das personagens, suas 
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inquietações sem resposta não podem ser preenchidas por algo que, de certa forma, 

intenciona justamente subverter aquilo que é cristalizado socialmente, além de abrir 

espaço para apresentar o caos que lhes parece inerente. 

É possível notar, tanto em O lustre quanto em outras narrativas da autora, 

que as personagens sentem dificuldade de compreender a si próprias como 

indivíduos integrados, devido aos tipos de relações fragmentadas que estabelecem 

com os outros seres. Pode-se dizer que essa incompreensão decorre da porosidade 

de desintegração do indivíduo, que retira dele as bases que o identificam como um 

ser capaz de julgamento e de entendimento das relações que se estabelecem no 

contato com a figura do outro. 

Em O lustre, Virgínia e Daniel sentem-se sobrepujados pela relação 

absorvente na qual estão imersos. Virgínia é quem mais sofre os reflexos dessa 

interação. Os jogos tramados por Daniel a colocam em posição de sujeição, uma 

vez que ela aceita o que é determinado por ele, sem se sentir capaz de se impor 

diante da crueldade do irmão. Virgínia se mostra inábil em se estabelecer como um 

eu independente de Daniel, que se aproveita de tal fato para ratificar sua postura de 

liderança e de dominação. 

Não, eles não suportariam a volta solitária... Regressavam juntos, 
falsamente calmos, pálidos. Ninguém em casa percebera a ansiedade em 
que eles viviam. E isso era como se ambos estivessem sós no mundo. 
Como era assustador e secreto pertencer à Sociedade das Sombras. 
Daniel, no seu comando, crescia em força. Virgínia aprofundava-se 
perigosamente na sua natureza fraca e enlevada. (...) Daniel inquietava-a: 
como que ele se degradara com o poder adquirido na Sociedade das 
Sombras, endurecera e não perdoava jamais. Virgínia temia-o, porém não 
lhe ocorria sequer escapar a seu domínio. Mesmo porque ela própria se 
reconhecia tola e incapaz. Daniel era forte. (LISPECTOR, 1999: p.56-57) 

Observa-se, na obra destacada, que as inquietações características da 

personalidade dos seres de papel criados por Clarice Lispector apresentam-se como 

elementos que permitem justificar esse mal-estar vivido por elas, visto que não são 

indivíduos providos de uma identidade delimitada e imutável.  

Como já foi dito, vale observar, no entanto, que as relações a serem 

analisadas entre as personagens de Lispector não se reduzirão apenas à questão 

do amor como interação entre seres de sexos opostos que se unem entre si, mas a 
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uma rede de interações – desejo, ódio, inveja, crueldade, competição, etc. – que ao 

amor confluem e na qual o amor poder ser visto como cumplicidade entre dois seres 

que entre si interatuam depositando suas expectativas. 

É nesse contexto que a obra O lustre1 se insere, na medida em que a postura 

adotada por suas personagens aponta para a antecipação que Clarice Lispector faz 

do tempo presente em sua obra, uma vez que ocorre nela algo similar ao que 

acontece na literatura atual: as personagens se multifacetam em seus contatos 

consigo mesmas e com os outros, resultando numa multiplicidade de possibilidades 

de construção narrativa. Assim, pode-se dizer que a obra da autora conserva 

afinidades com o momento e o pensamento contemporâneo, já que prenuncia 

questões que avultam em nosso tempo. Nicolau Sevcenko define o período 

contemporâneo como “apenas um castelo de areia, frágil, inconsistente, provisório, 

tal como todo ser humano. Um enigma que não merece a violência de ser 

decifrado”. (SEVCENKO, 1995: p.55) É para esse contexto que a obra da escritora 

aponta, ganhando novas perspectivas de compreensão a cada período histórico ao 

qual se apresenta, demonstrando a perenidade dos temas por ela abordados. 

A fragmentação identitária e suas conseqüências culminam na inquietação do 

sujeito e daqueles que com ele se relacionam. Este é um assunto caro à leitura que 

se pretende realizar, visto que a autora ressalta em seus textos os dramas da 

existência, a partir do enfoque dado ao comportamento de suas personagens, 

especialmente nas relações de amor que se estabelecem entre o eu e ele mesmo e 

entre o eu e o outro. Levantam-se assim questionamentos que giram em torno 

desses temas como, por exemplo: A crise da personagem é desencadeada pelo 

outro? Qual o papel do outro nessa crise? Esse outro colabora na solução da 

mesma? Ou esse outro corrobora na exacerbação dessa condição de perturbação? 

E que papel desempenha (ou não) a literatura de Lispector no revigoramento do 

olhar crítico sobre a crise contemporânea da subjetividade e a excessiva violência e 

fragmentação? 

                                                           
1
 Este é o corpus selecionado e que analisaremos detidamente. Todavia, não nos furtaremos a alguns 

acréscimos que se façam necessários, a título de exemplos e informações que reforcem nosso ponto de vista. 
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Ligadas à crise de identidade estão as inquietações das personagens, dos 

narradores, em dramas e turbulências do desassossego e da ruína que deles faz 

parte. Contemplando essas questões, este estudo investiga contribuições trazidas 

por alguns críticos, observando como Lispector produz uma “ficção do 

desassossego”2 (HELENA, 2010), uma vez que 

O errante entre as casas, os oceanos e as línguas, bem como o exilado na 
vida, na literatura e na linguagem, permitem-nos não só discutir a condição 
do ser em diáspora, como também entrever as antinomias e pensar sobre 
elas sem contorná-las ou valendo-se de diferentes formas de maniqueísmo. 
“Porque nada é seguro” (:50). A ficção que deles trata talvez se possa 
chamar, até literalmente, de uma escrita do desassossego, haja vista 
abordar, em suas raízes, o deslocamento e os processos de extravio e 
perda que esses movimentos encerram no cotidiano e na historicidade das 
culturas migrantes. (HELENA, 2010: p.98) 

A crise do indivíduo será investigada na relação que esse mantém com 

aqueles que o cercam e discutida por meio da leitura de teóricos como Zigmunt 

Bauman e Lucia Helena. Bauman em Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços 

humanos traz uma relevante reflexão a respeito da duplicidade que existe na 

essência do eu dos indivíduos e de como essa situação influencia a interação entre 

o eu e o outro, lançando ambos em uma atmosfera de incertezas e impossibilidades 

de compreensão. Segundo ele, 

Odo Marquard falou, não necessariamente com ironia, do parentesco 
etimológico entre zwei e Zweifel (“dois” e “dúvida”) e insinuou que o elo 
entre essas palavras vai além da simples aliteração. Onde há dois não há 
certeza. E quando o outro é reconhecido como um “segundo” plenamente 
independente, soberano – e não uma simples extensão, eco, ferramenta ou 
empregado trabalhando para mim, o primeiro – a incerteza é reconhecida e 
aceita. Ser duplo significa consentir e em indeterminar o futuro. (BAUMAN, 
2004: p.35) 

Assim, justifica-se a difícil interação entre sujeitos que em si mesmos já carregam a 

marca da dúvida e da indefinição. 

 Observar-se-á, especialmente, a construção narrativa utilizada pela autora 

para sugerir um mundo de significações e colocar em cena os indivíduos errantes 

que entrega ao leitor. Tais análises serão realizadas através da leitura e discussão 

                                                           
2
 Utiliza-se o termo desassossego de acordo com a conceituação empreendida por Lucia Helena (2010) para 

definir uma das formas possíveis da crise do indivíduo em seu estudo das narrativas de “fronteira” do século XX 

e XXI, nas quais podem ser colocados muitos dos textos de Lispector que, mesmo fora dessa cronologia (os 

últimos 30 anos do século XX) antecipam esta característica. 
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de textos teóricos de autores como, por exemplo, Benedito Nunes e Lucia Helena, 

visto que trazem aspectos diferenciados do trabalho da autora, mas relevantes para 

o estudo do tema e das questões teóricas a serem focalizados. Por isso, é preciso 

atentar que 

Lispector quase sempre provoca um certo mal-estar da comunicação, 
criando um gauchismo de linguagem próximo do que sugere Drummond 
com o seu “Vai, Carlos, [ao que eu acrescentaria: “Vai, Clarice,] ser gauche 
na vida”. Seu texto é de natureza deslocada, oblíqua, obscura, ainda 
quando fala do banal; é metafísico, ainda quando rema metafisicamente na 
desconstrução desse barco em naufrágio; e torna-se antimetafísico de novo 
ao apoiar-se no aqui e agora de seu “instante-já”. Um texto que não quer 
consenso, escrito por uma narradora por vezes incapaz de história, ainda 
que contista magistral e poderosa analista da violência latente no amor, nos 
laços de família que esquadrinhou como poucos. (HELENA, 2006: p.20) 

Nota-se que os temas do amor, da alteridade e da crise do indivíduo são de 

grande relevância na escrita da autora e que sua construção narrativa traz 

inovações que quebram os paradigmas de escrita de seu tempo, além das 

novidades apresentadas nas temáticas desconcertantes que desenvolve. Autores 

como Antonio Candido e Lucia Helena observaram questões que os fazem apontar a 

literatura de Clarice como prenunciadora de um novo panorama na literatura 

brasileira a partir do século XX. Candido assevera que sua narrativa  

trouxe algo novo à literatura brasileira, pela capacidade de elevar a 
descrição das coisas e dos estados de espírito a um nível radioso de 
expressividade, como se dos fatos mais simples brotasse a cada instante o 
indefinível. A força desta escritora parece estar na capacidade de manipular 
os detalhes, que vão se juntando para formar a narrativa e sugerir o mundo, 
sem que haja necessidade de uma estruturação rigorosa. Daí a fluidez 
imprecisa que dissolve muitas das suas histórias, ou, pelo contrário, o 
destaque luminoso que elas ganham na intimidade sugerida pela ampliação 
do pormenor. Talvez o conto, mais do que o romance, seja o instrumento 
melhor dessa escritora que parece extrair o essencial das dobras do 
acessório. (CANDIDO, 2007: p.117) 

 Deste modo, no primeiro capítulo apresentaremos e discutiremos pontos que 

fazem a obra de Clarice Lispector apontar para questões de sensibilidade 

contemporânea, uma vez que a escritora aborda assuntos de grande interesse para 

os leitores como o tema do amor e das relações entre os seres. Para tanto, 

utilizaremos a teoria de autores como Antonio Candido, Lucia Helena, entre outros, 

além de um trecho de minha autoria publicado na monografia de especialização em 

Estudos Literários.  
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O capítulo em questão mostrará ao leitor os elementos que fazem com que a 

obra de Clarice Lispector seja vista como inovadora em comparação às demais 

obras escritas por outros autores na mesma época em que ela as produziu ou até 

mesmo em relação às obras contemporâneas. Serão detalhadas também algumas 

características que justifiquem as novidades trazidas em seus textos, além de serem 

apontados temas discutidos pela autora em sua época de escrita e que, no entanto, 

permanecem atuais e recorrentes na literatura brasileira da atualidade. 

 Já no segundo capítulo, veremos, de forma mais detalhada, o tópico do amor 

e os sentimentos que a ele se relacionam, apontando exemplos de como a autora os 

aborda no romance O lustre e em outros textos, sendo eles “O ovo e a galinha”; 

“Felicidade Clandestina”; “É para lá que eu vou”; “Obsessão” e “A bela e a fera ou a 

ferida grande demais”, todos contos. Tal capítulo relacionará os sentimentos de 

amor e ódio encontrados no romance (tais como o amor, a idéia que se tem da 

felicidade, o sofrimento, o ciúme, o sentimento de posse e a raiva, além da situação 

de dependência causada por eles) com aqueles encontrados nos contos 

mencionados, discutindo o modo como a escritora os aborda e o tipo de efeito que 

gera no leitor ao inseri-los em seus textos. 

 No capítulo citado, o instrumental teórico dos autores Zigmunt Bauman, 

Ronaldo Lima Lins e Giorgio Agambem será utilizado visando embasar as análises 

textuais empreendidas. O texto de tais autores discute a essência do amor em suas 

várias nuances, a dualidade presente no cerne do próprio sentimento, a relação 

entre amor e alteridade, a capacidade desse sentimento de se metamorfosear em 

outros que a ele se relacionam ou que com ele podem ser confundidos, além de 

trazer a discussão a respeito do lugar do mesmo na esfera da contemporaneidade. 

Finalmente, no terceiro capítulo, abordaremos o tema do amor em O lustre, 

analisando em pormenor as relações de poder e as consequências que dele advém. 

Esse capítulo destina-se a esmiuçar para o leitor as diversas relações interpessoais 

existentes dentro do romance e o modo como tais interações atingem a personagem 

protagonista, Virgínia. Assim, este terceiro capítulo discutirá, principalmente, a 

relação de amor e de poder entre Virgínia e seu adorado irmão Daniel, bem como as 

interações que ocorrem entre eles e os demais membros da família, assim como 
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com os outros seres com quem convivem, definindo o tipo de relação estabelecida 

entre tais personagens e as consequências que elas trazem a esses seres no geral 

e, particularmente, no que diz respeito à Virgínia. Visando empreender tais análises 

utilizaremos o instrumental teórico de autores como Sigmund Freud, Lucia Helena, 

Regina Lúcia Pontieri, entre diversos outros.  
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2) Clarice: antecipadora do presente? 

 

 Clarice Lispector nos deixou uma obra que, mesmo com o passar do tempo, 

vem conquistando cada vez mais um maior número de leitores. A fama da autora 

possivelmente se dá devido à presença em seus textos de temas de grande 

interesse dos leitores, como os que estão relacionados à existência, ao amor e às 

relações interpessoais e familiares. 

A obra da autora discute questões que permanecem em aberto desde a 

época em que ela viveu e que, mesmo no século XX, eram vistas como algo 

inovador, uma vez que poucos autores tinham uma construção narrativa que 

priorizava elementos de grande nebulosidade, como as crises existenciais do eu, e 

que apresentavam ao leitor uma narrativa tão fragmentada, que já não estava mais 

disposta a seguir os padrões do romance romântico ou realista. Silviano Santiago, 

escritor e crítico literário, em artigo intitulado ―A aula inaugural de Clarice Lispector – 

Cotidiano, labor e esperança‖, aponta para a necessidade de um novo tipo de leitor 

para compreender e apreciar a obra da escritora ressaltando que ―a prosa inaugural 

de Clarice, escrita de ‗frases turvas e maçantes‘, exige um novo leitor – ‗quem 

souber ler lerá‘.‖ (SANTIAGO, 2004: p.233) 

 Antônio Candido, em A educação pela noite, vê a autora como um dos 

marcos na literatura brasileira desse tipo de texto que afronta o leitor, retirando-o de 

uma leitura confortável para lançá-lo numa situação de desconforto e, até mesmo de 

certo enfado, o que ocorre devido à quantidade de elementos e detalhes mobilizados 

para sugerir o imaginário pretendido. Segundo ele, 
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Ela é provavelmente a origem das tendências desestruturantes, que 
dissolvem o enredo na descrição e praticam esta com o gosto pelos 
contornos fugidios. Decorre a perda da visão de conjunto devido ao 
meticuloso acúmulo de pormenores, que um crítico atribuiu com argúcia à 
visão feminina, presa ao miúdo concreto. Daí a produção de textos 
monótonos do tipo nouveau roman, de que Clarice foi talvez uma 
desconhecida precursora, (...). (CANDIDO, 2006: p.254) 

 A narrativa de Clarice Lispector conserva, portanto, ares de atualidade até os 

dias de hoje, afirmando ainda sua capacidade de sugerir novos modos de 

compreensão, além de produzir novos significados para os leitores a cada momento 

histórico em que ela ressurge. Observamos ainda que, vislumbrada sob o olhar 

contemporâneo, a narrativa da autora apresenta características que a fazem parecer 

ter sido escrita ainda nos dias de hoje, nos dando assim a impressão de que a 

autora antecipou relevantes questões em sua obra; isto é, Lispector parece escrever 

para além de seu tempo. 

 

2.1) Inovações trazidas pela obra da autora 

 

Clarice Lispector possui uma narrativa densa em que as idéias flutuam, 

tomando rumos inesperados que surpreendem o leitor. Sua forma de narrar é 

excessiva, tanto no uso de densos parágrafos quanto na utilização de elementos 

que visam a quebrar a linearidade do texto de diversas formas, além de 

desacomodar o leitor através do estranhamento que produzem, fatos essenciais não 

só para uma nova abordagem da literatura brasileira, mas para a literatura 

contemporânea de um modo geral.  

Observa-se que no ano de 1986, quando houve a primeira publicação de um 

de seus livros, Antonio Candido já havia ressaltado a importância para a literatura 

brasileira da obra produzida por Clarice Lispector, principalmente no que diz respeito 

à consagração de uma nova literatura no Brasil. Antonio Candido, em seu artigo ―A 

nova narrativa‖, inserido em sua coletânea de discursos e conferências intitulada A 

educação pela noite, esboça um breve cenário do direcionamento recebido pela 

literatura brasileira com a chegada da contemporaneidade.  
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Candido reconhece a autora, juntamente com mais dois outros escritores 

brasileiros consagrados – Murilo Rubião e Guimarães Rosa – como precursora de 

uma significativa mudança de perspectiva de apreensão do mundo e de construção 

da narrativa empreendida na literatura de seu tempo, cujos reflexos não tardaram a 

alcançar os demais escritores que surgiram na época em que ela viveu, bem como 

em outros momentos. Esses escritores encantaram-se justamente pelo modo atípico 

com que Clarice descortina ao leitor seus singelos segredos. 

 

Mas chegando à última fase da ficção brasileira, que se manifesta nos anos 
de 1960 e 1970, devemos voltar atrás para registrar a obra de alguns 
inovadores, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Murilo Rubião, que 
produziram um toque novo, percebido desde logo, nos três casos, por um 
crítico de grande acuidade — Álvaro Lins; mas que, sobretudo quanto aos 
dois últimos, só muito mais tarde seria captado pelo público e a maioria da 
crítica. (CANDIDO: 2006, p. 249) 

 
 Quando fala em uma ―nova narrativa‖, percebe-se que Antonio Candido já 

observava o surgimento de algo que iria trazer um novo entendimento para a 

literatura brasileira tanto da época de seu surgimento quanto das épocas seguintes. 

Lucia Helena, especialista em estudos clariceanos, enfatiza também a característica 

dos textos da autora de mergulharem o leitor num labirinto de significações variadas 

e por vezes contraditórias entre si. Segundo ela, 

Clarice Lispector parte, como já vimos, do enlace – em forma de cruz e 
novelo – do que entre si é estranho e se contradiz. Essa articulação segue – 
ainda que em sua ficção, a todo o momento, afirme-se o escrever aos 
saltos, sem modelo – um procedimento de cerrada regularidade: os 
elementos se enovelam em cruz, como na figura de retórica do quiasma, tão 
cara aos barrocos e ao paradoxo. (HELENA, 2010: p.108) 

Nota-se que não há moldes para encaixar a ficção de Lispector, uma vez que 

ela está sempre surpreendendo o leitor em qualquer aspecto de sua escrita. Outra 

crítica literária a perceber a multiplicidade de significações que permeiam o texto de 

Clarice é Berta Waldman. Em ―O estrangeiro em Clarice Lispector‖, enfatiza essa 

característica como pertencente não somente à escritora em si, mas principalmente 

às personagens nômades que constrói em seus textos dizendo que 

[...] a procura de inserção num lugar é própria às personagens e à autora, 
―[...] pensando bem não há um verdadeiro lugar para se viver. Tudo é terra 
dos outros, onde os outros estão contentes‖; passando também por sua 
escritura. Aí, fragmentos de textos, um diálogo interno, endogâmico, migram 
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incessantemente, criando, a cada nova posição, significações diferentes. 
(WALDMAN, 2003: p.18) 

Assim, sentir-se um estranho no ninho é algo que faz parte da história das 

personagens clariceanas, uma vez que, nelas, a inquietação é permanente, fazendo 

com que a personagem sinta-se ―sem chão‖, além de experimentar uma condição de 

vazio interior que não consegue ser preenchida por nada, muito menos pela figura 

do outro. A respeito da sensação de vazio e do estranhamento provocado pelo 

outro, Helena diz que, 

A ficção de Lispector distende uma corda, de tenso equilíbrio, trapézio sutil 
nos detalhes, no qual se convive com a falta de organização da estrutura 
maior. Por essa razão seu texto é atravessado, de ponta a ponta, por um 
frágil fio condutor, levando o leitor à experiência do vazio. A questão do 
outro, do estrangeiro, aí se implanta, pois a ficção em exame encontra seu 
impulso na provocação do estranhamento, no deslocamento de lugares 
culturais prontos, e torna o modo ―estranho‖ de ser uma forma de ser e de 
estar ali. (HELENA, 2010: p.106-107) 

 A questão do estrangeiro, bem como os possíveis reflexos legados à autora e 

consequentemente às personagens que cria, é algo bastante discutido pelos críticos 

que se debruçam sobre a obra de Clarice Lispector, uma vez que tais estudiosos 

procuram levar em consideração informações a respeito da origem da escritora para 

analisar a visão que ela possui das coisas. Waldman é uma crítica que reflete a 

respeito dos argumentos utilizados por outros estudiosos para classificar o modo 

como eles entendem e classificam a própria autora como estrangeira. Segundo ela, 

em Clarice Lispector, 

A sensação de não estar de todo em parte alguma, o ar distante, uma 
intensidade que a atravessava e a isolava, além da língua presa (sabe-se lá 
onde), não são marcas suficientes para classificar a autora como 
estrangeira, classificação, aliás, de que ela se esquiva sempre. Nem o fato 
de ter nascido na Ucrânia faz dela uma estrangeira. (WALDMAN, 2003: 
p.16) 

Outra questão relevante a ser apontada na obra da autora é a capacidade 

com que ela manipula as personagens, o tempo da narração e o próprio processo de 

escrita. Sua construção narrativa é abarrotada de fluxos de consciência, monólogos 

interiores, momentos epifânicos e meticulosa utilização da linguagem. O crítico 

literário Antonio Candido, refletindo a respeito do romance Perto do coração 

selvagem, mas cujas reflexões podem ser estendidas à maior parte da obra de 
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Clarice Lispector, devido à persistência desse traço em sua escritura, enfatiza que, 

nas narrativas por ela produzidas, 

(...) o tempo passava a segundo plano e a escrita a primeiro, fazendo ver 
que a elaboração do texto era elemento decisivo para a ficção atingir o seu 
pleno efeito. Por outras palavras, Clarice mostrava que a realidade social ou 
pessoal (que fornece o tema), e o instrumento verbal (que institui a 
linguagem) se justificam antes de mais nada pelo fato de produzirem uma 
realidade própria, com a sua inteligibilidade específica. Não se trata mais de 
ver o texto como algo que se esgota ao conduzir a este ou àquele aspecto 
do mundo e do ser; mas de lhe pedir que crie para nós o mundo, ou um 
mundo que existe e atua na medida em que é discurso literário. (CANDIDO, 
2006: p.249-250) 

 Regina Lúcia Pontieri em Clarice Lispector: uma poética do olhar debruça-se 

sobre a obra da autora visando compreender, dentre outras questões, o modo como 

ela utiliza-se de técnicas de construção de texto que priorizam a consciência 

individual, discutindo inclusive como essa questão se apresenta no romance O 

lustre, também escolhido por mim para a análise. Segundo ela, O lustre ―radicaliza a 

experiência da construção do mundo a partir do fluir da consciência, enfatizando-se 

a técnica do monólogo interior‖ (PONTIERI, 1999: p.119).  

Outro fato relevante na observação da obra da autora é o seguinte: mais 

importante do que os temas abordados, é o modo como ela faz uso da linguagem 

para sugeri-los, ressaltando-se a relação que se estabelece entre as inquietações da 

linguagem e a possibilidade de visitação do homem ao mundo através dela e por 

causa dela. A narrativa de Clarice Lispector ocupa um lugar de interseção, uma vez 

que é uma escrita do interrogar-se constantemente, cuja linguagem se situa entre o 

pleno e o vazio na tentativa de, através das palavras, sugerir o mundo ao leitor. A 

escrita clariceana reflete sobre os excessos de si mesmo, ao mesmo tempo em que 

concebe a linguagem como falta, devido às suas impossibilidades de dar conta de 

um todo de significados, resultando consequentemente em uma incompreensão 

tanto do sujeito que escreve quanto daquele que lê. 

Ainda a respeito do boom que foi a estréia do romance Perto do coração 

selvagem, de Clarice Lispector, Antonio Candido ressalta em sua obra Iniciação à 

literatura brasileira que a narrativa da autora prioriza a fluidez do enredo e faz uso 

dos pequenos detalhes visando compor a história das personagens que ela coloca 

em cena. De acordo com ele, 
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A elaboração original da palavra aparece também na prosa narrativa de 
Clarice Lispector (1920-1977), cujo livro de estréia, Perto do coração 
selvagem (1944), trouxe algo novo à literatura brasileira, pela capacidade de 
elevar a descrição das coisas e dos estados de espírito a um nível radioso 
de expressividade, como se dos fatos mais simples brotasse a cada instante 
o indefinível. A força desta escritora parece estar na capacidade de 
manipular os detalhes, que vão se juntando para formar a narrativa e sugerir 
o mundo, sem que haja necessidade de uma estruturação rigorosa. Daí a 
fluidez imprecisa que dissolve muitas das suas histórias, ou, pelo contrário, 
o destaque luminoso que elas ganham na intimidade sugerida pela 
ampliação do pormenor. Talvez o conto, mais do que o romance, seja o 
instrumento melhor dessa escritora que parece extrair o essencial das 
dobras do acessório. (CANDIDO, 2007: p.117) 

 
A capacidade de ―extrair o essencial das dobras do acessório‖ é o que a 

escritora parece ter nas mãos para fazer aquilo que é aparentemente pouco 

expressivo transformar-se em algo de amplo valor, uma vez que ela prima por utilizar 

elementos pouco corriqueiros para construir narrativas de grande expressividade. A 

autora aposta na utilização de algo sem grande importância para sugerir o mundo 

que cria; mas é nesse momento que ela acaba surpreendendo o leitor por conseguir 

sugerir tanto, utilizando-se de tão pouco. Conforme já disse em outro estudo, penso 

que o fato de Lispector 

―Extrair o essencial das dobras do acessório‖ aponta para a capacidade da 
escritora de retirar daquilo que é aparentemente pouco significativo algo de 
grande valor. Em outro conto da autora intitulado ―Os desastres de Sofia‖, 
tal descoberta se configura nas palavras da personagem como ―alguma 
coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que 
é só descobrir, acho que falei em sujos quintais com tesouros‖. 
(NOGUEIRA, 2010: p.20) 

Sua narrativa traz reflexões sobre as questões que envolvem as relações 

humanas num mundo em que o homem já não está seguro de suas respostas para 

os questionamentos que se apresentam. A autora mostra o lado mais imanente do 

ser humano, em sua pequenez, em que predomina a vileza e mesquinhez que dele 

fazem parte. Essas características do humano na sua imanência constituem-se 

numa designação que pode ser interpretada não no sentido de inferioridade, mas 

como algo positivo, já que é uma assunção do humano. A narradora criada por 

Clarice Lispector revela ao leitor o entrelugar onde suas personagens encontram-se 

com seus próprios eus conflitantes, encontrando deste modo dificuldades para 

manter uma relação saudável com as demais personagens com quem convivem. 
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A autora utiliza-se de termos simples para indicar ao leitor a complexidade 

das relações humanas que, em suas palavras do dia-a-dia, ganham relevo e 

significação originais, a ponto de sua narrativa prenunciar aspectos contemporâneos 

e conservar essas características que fazem com que ela permaneça perene ao 

longo dos tempos. Desse modo, o leitor da atualidade lê os textos escritos por 

Clarice e familiariza-se com eles instantaneamente, uma vez que os temas tratados 

e as situações narradas parecem fazer parte da rotina desses leitores. 

O lustre é um romance que surpreende o leitor, tanto pela construção 

narrativa contemporânea, com uma narradora que questiona o tempo todo a sua 

escrita, ressaltando, portanto a essência de seu texto como algo que não está 

acabado, uma vez que resta sempre algo por dizer; como pela existência de jogos 

narrativos que inserem o leitor numa atmosfera de grande abstração temática. 

Quando se observa o sentimento do amor e as relações que dele derivam, é 

possível constatar que a narradora se questiona o tempo todo a respeito do que é 

esse sentimento, interrogando a si mesma para descobrir se ela própria já foi capaz 

de experimentá-lo ou reconhecê-lo. 

Assim, é possível dizer que as narrativas de Clarice Lispector, especialmente 

O Lustre, apontam para a necessidade de se pensar a relação entre o eu e o outro 

dentro da narração, uma vez que se configuram como escritas da crise, refletindo 

assim os questionamentos advindos de uma existência angustiada dos seres de 

papel apresentados pela narradora. Nessa ficção da crise, entende-se o ato de 

escrever como sinônimo do desassossego e metáfora para a descoberta do mundo, 

justificando assim a existência de múltiplas significações sugeridas pela narradora, 

bem como a complexidade das reflexões presentes no processo de construção 

narrativa do romance. 
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2.2) Temas que permanecem presentes 

 

 Como dissemos, o texto de Clarice Lispector possui ares de constante 

atualidade devido aos temas de que trata. Um dos assuntos que aparecem 

constantemente em toda a sua obra e que muito nos interessa neste estudo é o da 

alteridade, focalizado na discussão das relações estabelecidas entre o eu e o outro, 

além da dificuldade que surge em qualquer interação entre seres contraditórios.  

O lustre é atravessado por essa permanente tensão entre personagens que 

se veem ameaçadas pelo eu do outro. Virgínia ao mesmo tempo em que se vê 

ameaçada pelo eu de Daniel, ameaça-o com sua postura aparentemente indiferente 

ao modo como ele a trata. Nota-se que não é apenas em relação a Daniel que 

Virgínia conserva esse comportamento. Ela e a irmã Esmeralda se veem também, 

em alguns momentos da narrativa, intimidadas cada uma com a vida que a outra 

leva e tentam a todo o momento afirmar que fizeram as escolhas certas para si 

próprias. Tal questão pode ser observada numa passagem que mostra o difícil 

contato entre as irmãs. 

Virgínia olhava-a com frieza. Queria insistir mas tinha receio. Esmeralda 
sempre gostava de parecer emburrada pelos outros. Já ia embora quando 
viu a irmã, quase num pedido de socorro, torcer a cabeça, apertar os lábios 
desviando os olhos – e assim ela dava a Virgínia a oportunidade de ver 
como sofria. (LISPECTOR, 1999: p.212) 

 Observa-se que ambas esforçam-se para se mostrarem autosuficientes em 

relação à figura do outro, tentando afastarem-se da alteridade que delas faz parte. A 

respeito dessa questão, Lucia Helena, em Ficções do desassossego, enfatiza que 

―(...) o outro, (...) não está além ou fora de nós.‖ (HELENA, 2010: p.91). Dessa 

forma, pode-se dizer que, apesar das barreiras que existem nas situações em que a 

interação entre as personagens é necessária, a figura do outro pode também ser 

vista como um espelho ou projeção do eu. 

As personagens de O lustre são seres que apresentam uma existência de 

grande fluidez e, portanto, falham ao tentar encontrar um lugar para se encaixarem, 

uma vez que a única condição que lhes resta é a situação de estarem em 
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permanente angústia.  Assim, pode-se postular que o entendimento dessa condição 

como sinônimo de perda e ruína é um dos efeitos mais perturbadores do mundo 

contemporâneo à escrita de Lispector e também ao nosso tempo, de forma que um 

questionamento se coloca: se o próprio indivíduo não encontra explicações claras a 

respeito de seu eu, como terá a capacidade de se interrogar sobre os 

acontecimentos que o cercam e compreender os seres que para ele se apresentam 

como ameaçadores?  

Muitas narrativas produzidas a partir do século XX dizem respeito ao caráter 

transitório do indivíduo com múltiplas identidades; que é incapaz de dar respostas e 

fazer julgamentos sobre si e sobre o mundo, já que ele não possui uma estrutura 

ética definida e vive em função do turbilhão de acontecimentos de uma realidade 

acelerada e em crise de valores. Como descreve Marshall Berman, 

[...] não só a sociedade moderna é um cárcere, como as pessoas que aí 
vivem foram moldadas por suas barras; somos seres sem espírito, sem 
coração, sem identidade sexual ou pessoal – quase podíamos dizer: sem 
ser. Aqui, como nas formas futuristas e tecnopastorais do modernismo, o 
homem moderno como sujeito – como um ser vigente capaz de resposta, 
julgamento e ação sobre o mundo – desapareceu. (BERMAN, 1986: p.27) 

Os reflexos advindos da contemporaneidade, que atuam agindo sobre o 

sujeito, trazem a necessidade de se pensarem alternativas que possibilitem a 

reinserção e consequente reorganização do mesmo nesse espaço de 

transitoriedade que é o período em questão, e que fora prenunciado na escrita de 

Clarice Lispector. Linda Hutcheon, ao refletir sobre o lugar que deve ser destinado 

ao sujeito, afirma que 

reinserir o sujeito na estrutura de sua parole e de suas atividades 
significantes (conscientes e inconscientes) dentro de um contexto histórico e 
social é começar a forçar uma redefinição, não apenas do sujeito, mas 
também da história. (HUTCHEON, 1991: 204) 

A questão da identidade fluida ligada diretamente às interações que o eu 

estabelece com os demais seres, enfatizando a relação de alteridade, engendra um 

labirinto na construção narrativa de Clarice Lispector. A relação (no caso, por 

exemplo, das relações de amor) que se estabelece com o outro e seus 

consequentes reflexos que recaem sobre o modo como o indivíduo se entende são 

temas caros à literatura contemporânea. A respeito das relações interpessoais 
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estabelecidas entre os seres, o que nos sugere Bauman ajuda a solidificar nossa 

percepção dos textos de nosso corpus quanto a este tema: 

o amor é uma das respostas paliativas a essa benção/maldição da 
individualidade humana, que tem como um de seus muitos atributos a 
solidão que tende a advir da (como insinua Erich Fromm, seres humanos de 
todas as idades e culturas são confrontados com a solução de uma única e 
mesma questão: como superar a separação, como alcançar a união, como 
transcender a vida individual e encontrar ―a harmonia com o todo‖). Todo 
amor é matizado pelo impulso antropofágico. Todos os amantes desejam 
suavizar, extirpar e expurgar a exasperadora e irritante alteridade que os 
separa daqueles a que amam. (BAUMAN, 2004: p.32) 

 O lustre apresenta com intensidade o tema do amor e das relações 

interpessoais, fazendo com que pensemos se não seria tal assunto o ―grande tema‖ 

da obra de Clarice Lispector, uma vez que ele é uma marca recorrente não somente 

neste, mas também nos outros textos da autora. De fato, discute-se nesse romance 

a própria desconstrução do sentimento do amor através das relações que Virgínia 

estabelece com as demais personagens, principalmente com as personagens 

masculinas com quem ela mantém seus affairs. Vicente, assim como Daniel, é uma 

das personagens responsáveis por assentar em Virgínia o questionamento desse 

amor. Ela se vê admirada com a possível inexistência ou frivolidade desse amor. 

E Vicente era perfeito, era um homem calmo. Pensou com surpreendente 
clareza, usando para si mesma quase palavras: eu o amo como ao que faz 
bem, ao que dá bem-estar mas não ao que está fora do corpo e que jamais 
o apaziguará e que se quer alcançar mesmo com a desilusão; meu coração 
não se inflama nesse amor, minha ternura mais íntima não se usa; seu 
amor era quase uma dedicação conjugal.( LISPECTOR, 1999: p.225) 

Desse modo, nota-se, ao longo do romance, o modo como Virgínia 

compreende aqueles com quem intimamente interage, questionando-se a todo o 

momento a propósito das condições que fazem esse amor existir e se construir, 

principalmente em relação a Vicente e ao próprio Daniel. Ao refletir sobre sua 

própria compreensão, quando questionada por Esmeralda, principalmente no que 

diz respeito a Vicente, observa-se que Virgínia, por conhecê-lo, acaba 

desconhecendo-o e sentindo-se incapaz de detalhar qualquer coisa a respeito dele. 

 – Daniel me levou um dia e apresentou numa festa... Ele... ele... afinal é 
uma pessoa normal... Não sei, não tem nada de particular. Usa óculos. – 
Não saberia dizer a ninguém e nem a si própria como ele era. No entanto 
como o conhecia em si mesma, gravado nas reações de seu próprio corpo. 
Sentia-o bem renovando por um esforço de vontade e de memória a ligeira 
aversão que sua carne experimentava na presença dele; como a rápida e 
imediatamente fugitiva percepção de um perfume: uma leve contração sob a 
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pele; menos que repulsa, uma profunda certeza do homem dentro de seu 
sangue como se ele estivesse ligado a ela de um modo excessivamente 
íntimo, quase vil. Através de Esmeralda que nada sabia, tomou um gosto 
diferente e mais intenso pela cidade. E olhando aquela mulher bela que 
jamais conhecera um homem sentiu-se afrontosamente rica, aprumava o 
corpo com orgulho, surpresa e desencanto. Lembrava-se então nitidamente 
de Vicente... via-o andando como dentro de si. (LISPECTOR, 1999: p.222) 

Outro ponto relevante que se mostra presente no romance de Lispector é a 

reflexão que a narradora leva o leitor a fazer a respeito da essência da ficção e de 

seu poder na mente dos seres. Através, especialmente, de Virgínia, a narradora 

lança o leitor em aforismos sobre o domínio que a mente tem sobre o indivíduo. 

Dessa forma, pode-se dizer que o texto de Clarice, devido à sua complexidade e à 

maneira como narra os fatos, mergulha o leitor numa experiência que é sentida 

como quase real. Em seu artigo ―No raiar de Clarice Lispector‖, de Vários Escritos, o 

crítico Antonio Candido diz que ―(...) a ficção não é um exercício ou uma aventura 

afetiva, mas um instrumento real do espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns 

dos labirintos mais retorcidos da mente.‖ (CANDIDO, 1970: p.127) E no mesmo 

artigo, ele acaba por concluir que 

A intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade da vida interior 
poderão fazer desta jovem escritora um dos valores mais sólidos e, 
sobretudo, mais originais da nossa literatura, porque esta primeira 
experiência já é uma nobre realização. (CANDIDO, 1970: p.131) 

Com essa capacidade de esboçar relações interpessoais com riqueza de 

detalhes e de penetrar os caminhos mais tortuosos da mente, Clarice Lispector 

inaugura um novo tipo de literatura, bem como uma nova maneira de compreendê-

la. São justamente os embates entre as personagens que fazem com que esse novo 

texto possa surgir e permanecer. Assim, é curioso observar como o romance dessa 

escritora é compreendido por autores como Antonio Candido. Segundo ele, ―Mas, 

como a vida, o romance de Clarice Lispector é um romance de relação. É impossível 

a glória apenas entrevista do isolamento, porque a ela só têm acesso os anormais, 

que são os desadaptados por excelência‖(CANDIDO, 1970: p.130). 

Assim, outra questão de interesse que pode ser observada no romance é a 

relação que os irmãos Virgínia, Daniel e Esmeralda mantêm com os pais: uma 

relação de amor ambígua de laços ao mesmo tempo cingidos e enfraquecidos e a 

relação que a própria Virgínia mantém com a família, principalmente quando ela 
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retorna da cidade para Granja Quieta. Observa-se que o tempo corroeu as relações 

e que não há mais espaço para as atenções antigamente ambicionadas e 

dispensadas uns aos outros, sobrou apenas o lugar do vazio. 

(...) a mãe bordava, o pai lia, Esmeralda então mais doce olhava pela janela 
a meia claridade do pátio, Daniel riscava num caderno; a sala desoprimida; 
ninguém a olhava e essa era a proteção que eles podiam dar; 
despercebida, andava devagar entre eles, aspirava de novo o fluido familiar 
e estranho, sentia que estava salva contra o campo vazio, negro e 
sussurrante, contra o corredor fechado de escuridão; atrás da janela os 
vagalumes violáceos acendiam e não deixavam vestígios. (LISPECTOR, 
1999: p.214) 

Observa-se que o grande tema da ―relação‖ está intimamente ligado a outro 

assunto de grande vulto na narrativa da autora que é o da subjetividade do eu, 

focalizando a discussão da crise de identidade e da condição humana em constante 

inquietação. Tais temas encontram-se interligados, pois não se pode falar em 

relação entre os seres antes de observar o comportamento individual que legitima a 

ligação dele com outros indivíduos.  

Vinculado a tais temas está, especificamente, a dificuldade de relacionamento 

entre esses seres que, de fato, é um grande tema dentro da obra de Lispector. A 

respeito desse proeminente assunto que culmina no despertar dos grandes ardores 

entre as personagens, pode-se observar o que nos diz Lucia Helena, em Nem musa, 

nem medusa: itinerários da escrita em Clarice Lispector, quando conclui que, ―Talvez 

nenhuma outra escritora brasileira contemporânea tenha sido capaz de surpreender, 

com tanta finura, o momento em que, na serenidade aparente do cotidiano, as 

paixões engendram-se, manifestam-se e ocultam-se.‖ (HELENA, 2010: p.36) 

 O texto de Clarice Lispector é, por tudo o que foi dito, um misto de forma e 

conteúdo; lugar de diálogos e silêncios entre as personagens e os cenários intensos 

que são criados por ela. Essa teia ficcional inteligentemente desenvolvida pela 

escritora dá vida e importância a seus textos, fazendo com que eles sejam 

instrumentos de comunicação entre vários períodos temporais. Esse é um dos 

motivos que corroboram para a permanência dessa escritora nos tempos atuais. A 

respeito dessa discussão, Antonio Candido ressalta que,  

(...) numa literatura, enquanto não se estabelecer um movimento de pensar 
efetivamente o material verbal; enquanto não se passar da afetividade e da 
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observação para a síntese de ambos, que se processa na inteligência, – 
não será possível encará-la do ângulo das produções feitas para 
permanecer. (...) Para que a literatura brasileira se torne grande, é preciso 
que o pensamento afine a língua e a língua sugira o pensamento por ela 
afinado. (CANDIDO, 1970: p.126) 

Afinal, pode-se dizer que Clarice Lispector trouxe um novo tipo de texto para a 

literatura brasileira, tornando-se uma escritora que antecipa o tempo atual através do 

que escreveu no tempo em que viveu. Seu texto inaugura novas formas de 

compreensão da literatura como um todo, devido à complexidade e à importância 

dos temas que aborda. O lustre é, portanto, um dos exemplos do modo como Clarice 

Lispector arquiteta sua literatura, sendo um texto de múltiplas significações e que 

representa bem o caráter de atualidade presente em sua obra. 
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3) O amor e seus entrelaços 

 

Retomando a idéia central do romance, vimos que ele conta a história de 

Virgínia, uma mulher que, desde pequena, desenvolve uma relação afetiva muito 

absorvente com seu irmão Daniel. A personagem principal reconstrói a idéia do que 

foi seu passado a partir do relacionamento emocional e castrador que mantinha com 

Daniel. Ao longo do romance, observa-se que o tipo de interação estabelecida entre 

eles é algo que envolve poder psicológico e manipulação, especialmente quando se 

analisa a posição ocupada por Virgínia dentro da relação. Daniel é sempre colocado 

como uma personagem de grande força, o que acaba contrastando com o 

comportamento pusilânime de Virgínia. Observa-se assim um jogo de relações 

amorosas destrutivas que corroem as personagens e as colocam em posição de 

acuamento. 

Inicialmente, a história é apresentada através da lembrança de Virgínia 

acerca das situações vividas por ela na infância, num lugarejo chamado Granja 

Quieta. Entretanto, a partir do quarto capítulo, o leitor toma conhecimento de que 

Virgínia deixou Granja Quieta e mudou-se para a cidade com Daniel. É sabido 

também que Daniel acaba se casando e Virgínia decide tomar outros rumos em sua 

vida. Ela troca de moradia algumas vezes, primeiramente morando com duas tias 

solteiras, depois mudando-se para uma pequena pensão e, em seguida, para um 

apartamento. Assim, sua vida pessoal também se altera e ela começa a ter algumas 

experiências amorosas, primeiro com Vicente, e depois tem casos amorosos reais e 

virtuais com outras personagens como Adriano, amigo de Vicente, e Miguel, porteiro 
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e zelador do prédio em que ela passa a residir ao terminar seu relacionamento com 

Vicente. 

Observa-se que, apesar de ter tido diversas experiências pessoais e 

amorosas, Virgínia não consegue se encontrar e permanece em sua condição de 

desassossego, visto que está sempre projetando suas expectativas nos outros. Nos 

últimos capítulos do romance, em que ela retorna a Granja Quieta visando 

reencontrar-se com um passado que já não volta, ela se vê consciente da 

impossibilidade de recuperar os laços que se desfizeram e despenca no abismo de 

uma existência sem sentindo, que culmina em sua morte ao ser atropelada por um 

automóvel numa via pública. 

 Em O lustre, o amor e os sentimentos que dele advém são os principais 

elementos narrativos de que a autora faz uso para traçar um perfil psicológico tanto 

da personagem Virgínia como das demais personagens que com ela interagem 

emocionalmente. Dessa forma, convém analisar a importância de tais sentimentos 

nas situações vivenciadas pelas personagens, bem como no desfecho que elas 

ganham ao fim do romance; momento em que se pode diferenciar as personagens 

que se deixaram destruir por outras através do sentimento que cultivaram dentro de 

si, daquelas que foram capazes de, de certa maneira, manterem-se imunes aos 

reflexos que emoções contraditórias e mal-resolvidas podem trazer para a vida do 

indivíduo. 

 O amor pode ser visto, deste modo, sob uma dupla perspectiva: o mesmo 

amor pode ser a salvação ou a destruição de um ser, quando não se sabe lidar com 

os inúmeros questionamentos e aflições que acompanham as relações 

interpessoais. Lispector acentua, portanto, a duplicidade de um sentimento que 

confere grande densidade ao texto, configurando-se como fio condutor do mesmo. É 

a disputa emocional travada pelas personagens que dá a esse romance a 

profundidade que possui, uma vez que os sentimentos das personagens, 

principalmente de Virgínia, estão em constante erupção e as mesmas estão sempre 

preparadas a aliviar suas tensões emocionais no outro, sem preocupar-se com as 

marcas indeléveis que lhes deixam na alma. 
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 Assim, não é apenas a relação saudável de amor que será abordada na 

análise do romance, visto que não é ela a que mais sobressai no texto da autora. É 

justamente o conflito das emoções que a narrativa entrega ao leitor sem dar-lhe 

chance de obter compreensão. O texto afoga o leitor na confusão de sentimentos de 

suas personagens, fazendo-o refletir sobre as próprias emoções, obrigado a 

vivenciar a experiência ficcional com intensidade. Virgínia e Daniel são apenas 

pequenos representantes fictícios de uma gama maior de seres contraditórios e 

destrutivos com quem os seres da realidade têm que conviver enquanto durar a 

existência.  

O amor é, portanto, o sentimento que arrebata o ser de modo a fazer com que 

ele perca seus direcionamentos e se comporte de maneira incoerente e, por vezes, 

irracional. Esse sentimento, a princípio, deveria ser entendido como algo 

estritamente positivo, uma vez que “amar” significa nutrir um sentimento de cuidado 

em relação ao outro. Entretanto, tal sentimento pode metamorfosear-se em diversos 

outros correlatos a ele, visto que as interações interpessoais não dependem apenas 

daquele que faz nascer e cultiva o sentimento em questão, mas também da figura do 

outro, isto é, daquele que receberá essa atenção. Vale ressaltar que o outro é, 

naturalmente, um ponto de interrogação na cabeça do eu, dificultando assim a 

interação que deles depende. Segundo Zygmunt Bauman, 

Amar é querer “gerar e procriar‟, e assim o amante “busca e se ocupa em 
encontrar a coisa bela na qual possa gerar”. Em outras palavras, não é 
ansiando por coisas prontas, completas e concluídas que o amor encontra o 
seu significado, mas no estímulo a participar da gênese dessas coisas. O 
amor é afim à transcendência; não é senão outro nome para o impulso 
criativo e como tal carregado de riscos, pois o fim de uma criação nunca é 
certo.  
Em todo amor há pelo menos dois seres, cada qual a grande incógnita na 
equação do outro. (BAUMAN, 2004: p.21) 

Deste modo, é plausível destacar a relação entre amor e alteridade; uma vez 

que só é possível falar em amor quando existem dois seres para compartilhar esse 

sentimento seja de forma ativa ou receptiva. Portanto, a alteridade é a condição para 

que o amor exista, porém ela é a responsável por instaurar a dúvida. O amor é, 

então, atravessado não apenas pela dualidade presente na essência do próprio 

sentimento, como também pela dúvida que se instaura pela “inconveniente” 
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presença de um outro ser. De fato, é essa dualidade que alimenta o sentimento de 

amor. Bauman afirma: 

(...) amar diz respeito a auto-sobrevivência através da alteridade. E assim o 
amor significa um estímulo a proteger, alimentar, abrigar; e também à 
carícia, ao afago e ao mimo, ou a – ciumentamente – guardar, cercar, 
encarcerar. Amar significa estar a serviço, colocar-se à disposição, aguardar 
a ordem. Mas também pode significar expropriar e assumir a 
responsabilidade. Domínio mediante renúncia, sacrifício resultando em 
exaltação. O amor é irmão xipófago da sede de poder – nenhum dos dois 
sobreviveria à separação. (BAUMAN, 2004: p.24) 

Tal sentimento gera no outro a dúvida, uma vez que relacionar-se é sempre 

uma surpresa, visto que os indivíduos são diferentes e espelham na figura da 

alteridade seus anseios e frustrações. Ronaldo Lima Lins, na abertura de um dos 

capítulos de A indiferença pós-moderna, põe em xeque a essência desse sentimento 

ao designá-lo uma enfermidade. Devido às conseqüências da intensidade de tal 

sentimento, torna-se necessário utilizar o questionamento que Lima Lins faz sobre o 

lugar do amor na esfera moderna. 

O amor é uma doença? 
No processo de transformação que efetua sobre a personalidade, elevando-
a acima das questões do cotidiano, como se pairasse nas nuvens, o assalto 
do amor dá às vezes a impressão de uma anomalia. É como se, por seu 
intermédio, algo interrompesse o curso das coisas, no seu fluxo de 
providências e insatisfações, inaugurando uma esfera graças à qual se 
substitui uma realidade por outra. Para quem assiste, trata-se de um 
espetáculo de descontrole, como se, liberando-se, o pensamento adquirisse 
asas e vôo próprio. (LINS, 2006: p.129) 

 O lustre está permeado pelos mais diversos tipos de sentimentos. O amor é o 

seu principal tema, constituindo-se como fio condutor dos demais sentimentos, uma 

vez que é através da necessidade dele que as personagens desenvolvem outros 

tipos de relações que podem ser nocivas ou sadias. Nesse romance, observam-se 

sentimentos múltiplos entre personagens que estabelecem diferentes vínculos umas 

com as outras: são relações de amor entre pais e filhos, irmãos e amigos, dentre 

outras. 
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3.1) Relações construtivas 

 

 Dentre as relações interpessoais estabelecidas entre as personagens do 

romance O lustre existem aquelas que podem ser classificadas como construtivas, já 

que se constituem em algo, de certa forma, positivo para as personagens. O amor 

configura-se como uma dessas manifestações afetivas que deveriam resultar em 

mais benefícios do que prejuízos para as personagens envolvidas. No entanto, tal 

sentimento tem maior capacidade de causar destruição à vida da personagem 

Virgínia do que um sentimento de ódio ou raiva, por exemplo. Isso ocorre devido à 

intensidade de seu afeto pelo irmão que se comporta em face da irmã sem 

demonstrar a mínima compaixão pela atenção a ele dispensada. De fato, a maneira 

de “amar” dessa personagem masculina desestabiliza as emoções de Virgínia, de 

modo que ela se sente cada vez mais fragilizada pelas atitudes do irmão. 

Teimava em tratá-lo como a um igual, respeitava-o como se ele fosse feito 
da suave massa das flores. Apesar de que ele era às vezes tão bruto que 
num gesto apagava uma menina. Ela ficava pálida e vertiginosa entre os 
instantes ofensivos. E amando-o tanto quanto jamais poderia amar. 
(LISPECTOR, 1999: p.54)  

 Virgínia também fala sobre seu amor por Vicente, homem com quem ela 

mantém uma relação amorosa ambígua, uma vez que em alguns momentos ela 

sente necessidade de estar com ele e em outros se sente sufocada pela sua 

presença. Em alguns momentos da narração, Virgínia vê em Vicente uma esperança 

de afeto que ela falhou ao tentar encontrar em Daniel. Vicente ocupa na vida dela o 

lugar da interrogação, uma vez que ela não consegue compreender o que 

verdadeiramente sente por ele. 

Amor era assim, não se compreendia a separação – concluía com 
docilidade. Mas não sabia também se queria ter ao seu lado nessa noite 
aquele médico pálido e de barba crescida, o único homem de quem ela 
sentia a inexplicável, ansiada e voluptuosa necessidade de ter um filho; 
sentiu sua vida apertar-se de amor por ele, seu coração pensava com força, 
com timidez e sangue, vem para mim, vem para mim, por um longo instante 
veloz. Como passara pelo que poderia ser sem conseguir tocá-lo... O que 
nele amava não se poderia realizar como uma estrela no peito – sentira 
tantas vezes o próprio coração como uma dura bolha de ar, como um cristal 
intraduzível. (LISPECTOR, 1999: p.225) 
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 Em outros textos da autora, como no conto “O ovo e a galinha”, que está na 

antologia de contos Felicidade Clandestina, pode-se notar a ambiguidade no próprio 

cerne do que é o amor. No conto em questão, a narradora é uma dona de casa que 

se vê na cozinha sozinha diante de um ovo. A partir daí se desenrola um monólogo 

interior em que ela reflete a respeito da origem do ovo e da galinha, metaforizando a 

questão da galinha e do ovo com a questão do ser humano desassossegado em 

relação a si próprio e aos outros, como pode ser observado na passagem que diz 

que “As galinhas prejudiciais são aquelas que são um „eu‟ sem trégua. Nelas o „eu‟ é 

tão constante que elas já não podem mais pronunciar a palavra „ovo‟.” (LISPECTOR, 

1998: p.54) 

O sentimento de amor entra em grande questionamento nesse conto, uma 

vez que a narradora reconhece a riqueza e a miséria que dele faz parte. Aos poucos 

a narradora põe em discussão a questão do amor e do lugar reservado aos 

profissionais que se encontram à margem de um tipo de sistema social que castra 

aqueles que se põem a fazer do intelecto sua arte. A visão da essência do amor é 

desconstruída pela narradora e ele passa a ser visto como alguma coisa que, além 

de depauperar aqueles que se arriscam a experimentá-lo, acaba por constituir-se em 

algo desprovido de qualquer essência. É precisamente nesse ponto que o 

sentimento descrito no conto assemelha-se àquele sentido por Virgínia em O lustre, 

uma vez que a sensação de desilusão da personagem diante do tratamento e da 

postura dos outros é evidente. Em “O ovo e a galinha” diz-se que, 

Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o 
amor, porque amor é a grande desilusão de tudo o mais. E poucos 
suportam perder todas as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o 
amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário: amor 
é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive amor é a desilusão do que 
se pensava que era amor. E não é prêmio, por isso não envaidece, amor 
não é prêmio, é uma condição concedida exclusivamente para aqueles que, 
sem ele, corromperiam o ovo com a dor pessoal. Isso não faz do amor uma 
exceção honrosa; ele é exatamente concedido aos maus agentes, àqueles 
que atrapalhariam tudo se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente. 
(LISPECTOR, 1998: p.55-56) 

 Em O lustre, o amor que Virgínia nutre tanto por Daniel, como posteriormente 

por Vicente, configura-se como algo que a faz, por vezes, sentir que ocorre certa 

perda de dignidade em si própria, visto que o valor de seus sentimentos é sempre 

deixado em segundo plano, na medida em que prevalecem as vontades e os 
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desígnios daqueles a quem ela ama, além do fato de se poder observar uma postura 

de humilhação e subserviência no modo de amar dessa personagem feminina. Nota-

se que, por mais que Virgínia sinta a necessidade de externar seus sentimentos ou 

de demonstrar uma atitude mais severa diante daqueles que a afrontam, sua 

fragilidade emocional faz com que ela se mantenha inerte diante dos 

acontecimentos, principalmente quando seu interlocutor é o seu adorado Daniel. 

Daniel afastava-se. Naquele tempo ele começara a pensar e a dizer coisas 
difíceis com gosto e amor. Ela ouvia inquieta. Ele passeava de ida e de 
volta pelos corredores penumbrosos do casarão com os braços cruzados, 
abstraído. Virgínia perscrutava-lhe inutilmente o rosto de boca cerrada, os 
olhos escuros indecisos, aquela quase feiúra que se agravava com a idade, 
o sofrimento e o orgulho. (LISPECTOR, 1999: p.54) 

 Outros sentimentos aproximam-se da idéia do amor como algo satisfatório 

que origina recompensa sentimental às personagens como, por exemplo, a própria 

felicidade. Em O lustre, tal sentimento liga-se à questão da simplicidade, da vida 

humilde que Virgínia tinha na época em que vivia com Daniel em Granja Quieta e da 

lembrança dos planos infantis que ambos conservavam. Virgínia e Daniel viviam 

uma vida de extrema singeleza e modéstia, mantendo um pacto de fidelidade que 

ela, muito mais do que ele, respeitava sem questionar. 

E como ela e Daniel eram pobres e soltos. O mundo inteiro poderia rir de 
ambos e eles nada fariam, de nada saberiam. Dizia-se que os dois eram 
tristes mas os dois eram alegres. Às vezes Daniel vinha falar com ela de 
fugir um dia – ambos sabiam que não o desejavam propriamente. Ela erguia 
a cabeça da terra e via sobre os seus lábios trêmulos de imaginação 
nascente um arco mal feito de café-com-leite já seco! (LISPECTOR, 1999: 
p.26) 

 Enquanto para Virgínia a felicidade de estar na companhia de Daniel era 

extrema e, se houvesse a oportunidade, certamente fugiria com ele, Daniel pouco se 

importava em estar na presença dela ou não. Sua autosuficiência era tão latente que 

causava medo e espanto em Virgínia, fazendo com que ela se sentisse cada vez 

mais dependente dos jogos emocionais que ele realizava e cuja peça principal era 

ela, com sua extraordinária docilidade, incapaz de contrariá-lo.  

Ele fazia uma pequena ameaça para a frente como se fosse saltar: olhe, 
Virgínia, vou pular para fora! Era para fora do mundo o que ele queria dizer 
– e custara a fazê-la entender. Quando ela o compreendera, um pavor 
branco e trêmulo surgira no rosto de repente diminuindo-se como perdendo-
se para trás. Os olhos de Daniel brilhavam num prazer quente, escuro e 
terrivelmente excitante: olhe, Virgínia, vou pular para fora! Ameaçava o pulo 
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que o lançaria além da terra. Não, não – dizia ela rouca, as palmas das 
mãos se umedeciam rapidamente, ela agarrava com dedos gelados a roupa 
do irmão, sentia os próprios movimentos enrijecidos sobre a fazenda 
áspera. Ele jamais levava adiante a brincadeira, como poupando Virgínia 
para uma próxima vez. Ela abria os lábios secos na dificuldade de um 
sorriso de alívio. (LISPECTOR, 1999: p.32) 

 Para Virgínia, viver estando quase que totalmente “em poder” do irmão 

constituía-se como felicidade. Ela se acostumara com essa condição e legitimara o 

poder que o irmão exercia sobre ela através de sua postura inerme diante da falta de 

carinho de Daniel. Em outras narrativas de Lispector há também a presença desse 

questionamento da idéia de felicidade por parte das personagens que tentam, 

sempre que lhes é possível, compreender se lhes é legítima a concessão dessa 

dádiva por parte de outrem, quando sua felicidade deles depende. 

Outro texto da autora em que o questionamento da idéia de felicidade pode 

ser observado é o conto “Felicidade clandestina”, inserido na coletânea de contos de 

mesmo nome. Nota-se que esse tipo de felicidade enfatizada pela narradora de 

Lispector é o tipo de sentimento positivo sentido pelas personagens clariceanas no 

geral. Para essas personagens, o sentimento de felicidade é sempre visto como algo 

secreto e de merecimento duvidoso. 

Nesse conto, uma menina que tem sede de leitura possui uma amiguinha cujo 

pai é dono de uma livraria, no entanto a filha desse homem não se interessa por 

esse “tesouro” que repousa sob seus olhos. Essa menina desinteressada, porém 

muito astuciosa começa a exercer um jogo de poder com a menina que narra a 

história, assentando na mesma um sentimento de extrema euforia e felicidade para 

obter o livro que a outra nunca empresta. Após um longo tempo de idas e vindas à 

casa da filha do livreiro, a menina leitora enfim consegue obter o livro, uma vez que 

a esposa do mesmo descobre que sua filha apenas chacoteava a coleguinha, sem 

nunca ter tido a intenção de lhe dar o livro. Ao receber o livro, a menina leitora 

experimenta uma extraordinária sensação de felicidade, mesmo achando que, de 

fato, não é merecedora de tal dádiva, a ponto dela criar situações imaginárias para 

fingir que o livro ainda não estava em seu poder. 

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para 
depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas 
maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo 
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comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, 
achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades 
para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria 
ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu 
vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. 
(LISPECTOR, 1998: p.12) 

 Em O lustre, a felicidade também é vista por Virgínia como algo de certa 

forma proibido de ser sentido por ela, visto que ela quase sempre evita perceber a 

presença desse sentimento, mesmo quando ele se faz presente nos mais 

corriqueiros momentos. Tal sensação de não conseguir sentir-se feliz faz com que 

Virgínia permaneça com uma sede ininterrupta de buscá-la, fato que se relaciona 

também com a personalidade desassossegada da personagem que parece nunca 

contentar-se com aquilo que consegue alcançar. 

No mais fino e doído de seu sentimento ela pensava: vou ser feliz. Na 
verdade o era nesse instante e se em vez de pensar “sou feliz” procurava o 
futuro era porque obscuramente escolhia um movimento para a frente que 
servisse de forma à sua sensação. (LISPECTOR, 1999: p.46) 

Outro ponto de relevância nas reflexões que a narradora propõe através de 

Virgínia é a maneira como tal personagem, assim como outras personagens de 

outros textos de Clarice Lispector, lida com a questão do sofrimento. Para essas 

personagens, o sofrimento é algo, de certa forma, esperado e benquisto 

placidamente por elas, como pode ser observado na passagem do conto 

anteriormente mencionado “Felicidade Clandestina”, já que a menina leitora permite 

que a outra menina tenha essa postura cruel em relação a ela. 

Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do “dia 
seguinte” com ela ia se repetir com meu coração batendo. 
E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo 
indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já 
começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes 
adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer 
me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. (LISPECTOR, 
1999: p.10-11) 

Em O lustre isso também ocorre uma vez que Virgínia deixa que Daniel 

exerça grande influência sobre ela, fazendo-a experimentar uma espécie de 

sensação de sufocamento que a lança em constante ameaça. Tal sensação aparece 

acompanhada por um turbilhão de pensamentos que não permitem que a 

personagem saia desse estado de perturbação, mergulhando cada vez mais no 
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desassossego que consome o indivíduo até o ápice da loucura ou da morte, que vai 

se aproximando aos poucos. 

Apesar de tudo Daniel pisava sem força, permitia que nela vivesse aquele 
seu desespero desajeitado e atento, uma aguda fraqueza, a possibilidade 
de perceber pelo nariz, de pressentir dentro do silêncio, de viver 
profundamente sem executar um movimento. E de fechada num quarto 
estar em perigo. Sim, sim, aos poucos, baixo, de sua ignorância ia 
nascendo a idéia de que possuía uma vida. Era uma sensação sem 
pensamentos anteriores nem posteriores, súbita, completa e una, que não 
poderia se acrescentar nem alterar com a idade ou com a sabedoria. Não 
era como viver, viver e então saber que possuía uma vida, mas era como 
olhar e ver de uma só vez. A sensação não vinha dos fatos presentes nem 
passados mas dela mesmo como um movimento. E se morresse ou se 
enclausurasse, o aviso de ter uma vida valia como ter vivido. (LISPECTOR, 
1999: p.28-29) 

 Nota-se que, para Virgínia, viver constitui-se em algo ao mesmo tempo 

palpável e fugidio, visto que a vida em sua maneira de vivê-la torna-se um tanto 

latente demais para que ela possa defini-la e fugaz demais para que ela consiga 

vivenciá-la nos seus mais intensos detalhes. O lustre apresenta, através das 

divagações de Virgínia, reflexões a respeito da dor de viver e da dificuldade dos 

seres de encararem a vida e suas vicissitudes. Para personagens como Virgínia, 

viver configura-se como uma passagem, um instante que não pára e que não se 

pode tocar devido à sua celeridade. 

 Ao analisar, portanto as relações construtivas que envolvem o amor, observa-

se que ele é um sentimento de múltiplas facetas, uma vez que ganha 

desdobramentos diferenciados tanto em O lustre, como em outros textos da autora, 

como foi demonstrado. Tais sentimentos são apresentados de modo que o leitor 

perceba a importância dos mesmos no desenvolvimento das ações engendradas 

nas tramas de Clarice Lispector, uma vez que seus desdobramentos trazem grandes 

consequências às personagens que dão vida a seus textos. 
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3.2) Relações destrutivas 

 

 Outros tipos de relações afetivas vinculadas ao amor encontradas em O lustre 

são aquelas que resultam em prejuízo mais grave para a personalidade das 

personagens ou para o modo como direcionam suas vidas. Tais interações humanas 

podem ser denominadas relações destrutivas. Nas narrativas de Clarice Lispector, 

essas relações são as que mais ganham destaque, uma vez que elas são 

responsáveis, muitas vezes, por desencadear os momentos de tensão que colocam 

a trama narrativa em desequilíbrio. 

O ciúme é considerado um tipo de relação destrutiva, uma vez que, guiadas 

mais pela fantasia que constroem do que pela realidade que vivenciam, as 

personagens que se deixam influenciar por esse sentimento acabam por sufocar 

outras com sua insegurança. Clarice Lispector fala sobre tal sentimento em um de 

seus textos, intitulado “É para lá que eu vou” inserido na antologia de contos Onde 

estivestes de noite, em que ela associa o ciúme ao amor: “Amor: eu vos amo tanto. 

Eu amo o amor. O amor é vermelho. O ciúme é verde. Meus olhos são verdes. Mas 

são verdes tão escuros que na fotografia saem negros. Meu segredo é ter os olhos 

verdes e ninguém saber”(LISPECTOR, 1999: p.71). 

 Nota-se, no conto citado, que a narradora compara o sentimento de amor ao 

ciúme, relacionando-os a cores usadas comumente para representá-los. Pode-se 

observar que o amor é descrito pela cor vermelha que, sendo uma cor definida como 

quente, torna-se bem adequada para descrevê-lo. Já o ciúme é apresentado pela 

cor verde, que consiste em uma cor fria, ajustando-se à característica do sentimento 

em questão. No conto, a narradora define seus olhos como verde-escuros e que ao 

serem vistos de relance ou projetados numa imagem de fotografia, mostram-se 

facilmente camuflados, ludibriando aqueles que falham em reconhecê-lo e acabam 

caindo em suas garras. Tal particularidade define perfeitamente o sentimento de 

ciúme que, na maioria das vezes, se dissimula a fim de resguardar os exatos efeitos 

que provoca nos indivíduos que atinge. 
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 Em O lustre, o ciúme pode ser nitidamente observado quando Virgínia se 

refere à Rute, esposa de seu amado irmão. Virgínia vê a figura de Rute com certo 

desprezo e afetação, uma vez que ela ocupa o lugar que a primeira 

conscientemente gostaria de ocupar na vida de Daniel. Em todo o romance, Rute é 

apresentada com certo laconismo, como se para Virgínia ela tivesse pouca ou 

nenhuma importância quando, na verdade, ela configura-se como um elemento de 

certa relevância na relação corroída dos irmãos. 

Ah, sim? E agora tornava-se sensível que, sem Adriano, Vicente jamais se 
lembraria de mandar flores. Sim – e ela disfarçou a intensidade do olhar 
contendo-se vermelha – devia estabelecer para sempre que ambos não se 
suportavam. Assim como ela e a mulher de Daniel deviam não se tolerar. 
(LISPECTOR, 1999: p.95) 

Para ela é difícil habituar-se a mudanças e a distanciar-se daqueles a quem 

ama. O casamento de Daniel alterou sua rotina de modo que ela se viu obrigada a 

dar um novo rumo à sua vida: “Custara a habituar-se com o novo apartamento vazio 

desde que Daniel casara, fora embora para Granja e ela tivera que mudar” 

(LISPECTOR, 1999: p.107) Observa-se que Virgínia sente até mesmo uma certa 

repulsa incontrolável em relação a Rute, uma vez que a segunda foi a personagem 

responsável por sua “separação” de Daniel e, por isso mesmo, acabou forçando-a a 

repensar as prioridades de sua vida. 

O choque que ela tem ao compreender que não fazia mais parte da vida de 

Daniel faz Virgínia sentir-se atordoada. Ela por fim entende que estava sobrando 

naquela “pseudo-relação a três” e percebe que deve retira-se e tomar outro rumo em 

sua vida, isto é, de fato, parece que ela começa a ver que está na hora de começar 

a ter uma vida; como se nota na seguinte passagem: “Era finalmente o natural viver 

sozinha. Mal haviam alugado um apartamento Daniel possuíra uma vida onde ela já 

não cabia.” (LISPECTOR, 1999: p.112) 

Em alguns momentos da narrativa, ela se recorda de situações que a 

machucam interiormente, como essa lembrança da união de Rute e Daniel. Virgínia 

fora despertada de seus pensamentos pela notícia do casamento do irmão, fato que 

a deixou decepcionada, visto que, de certa forma, sua vida era direcionada a ele, 

que não reconhecia o amor e a dedicação que por ele possuía. Lembrou-se, então, 
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do momento em que o irmão adentrou a casa para informá-la sobre tal 

acontecimento que, na verdade, já era eminente. 

Depois passara-se muito tempo até que a porta se abrira, ela interrompera 
um pensamento qualquer para sempre; para sempre, esperara com a 
costura nas mãos, Daniel dissera: 
– Virgínia, esta é minha noiva. 
Durante minutos longos e ocos o quarto parecia vazio, a casa silenciosa e 
cheia de vento. Mas Daniel, Daniel, como pudeste... Sobretudo ela apenas 
conhecia Vicente e o amor parecia-lhe infamiliar, significava então um 
brusco rompimento com o passado. (LISPECTOR, 1999: p.113) 

 Observa-se que essa situação traz uma carga simbólica de ruptura aos 

pensamentos de Virgínia, bem como marca mudança no seu proceder em relação 

às relações interpessoais e à maneira como direciona sua vida. Virgínia se sente 

incomodada com o casamento de Daniel uma vez que “como uma veia que começa 

a latejar passara a viver a realidade do apartamento abandonado por Daniel” 

(LISPECTOR, 1999: p.116). 

Daniel levara Rute para Brejo Alto e lá casaram. Virgínia não fora assistir ao 
casamento; simples, sem cerimônia, avisara-lhe Daniel sem olhar de frente 
para seu rosto, ela compreendera que não precisaria ir e ficara na cidade 
não como quem diz: eu fico; restara atrás sem se lembrar de ir ou ficar. O 
pai sabia que ela estudava; e quem sabe? encontraria um casamento. 
(LISPECTOR, 1999: p.116) 

 Outro momento em que o ciúme pode ser notado ocorre quando Virgínia entra 

em um monólogo interior no momento em que se descobre tomada por uma 

sensação de desamparo sentada à mesa de jantar na casa de Irene. Ela se vê na 

figura de uma criança que desesperadamente precisa dos cuidados de Vicente 

tentando buscar nele refúgio àquela interação na qual ela falha em se encaixar.  

Inebriada por pensamentos fantasiosos, Virgínia sente ciúmes de Vicente em 

relação à intrigante Maria Clara e até mesmo à Irene. Ela começa a refletir sobre a 

maneira como Vicente aborda e observa as duas mulheres como se seu interesse 

por elas pudesse ser bem mais latente, visto que o fato de nunca tê-las possuído 

sexualmente torna tal possibilidade de contato mais sediciosa. 

Vicente, onde está Vicente?! como uma criança que acorda de noite 
sentada na escuridão, chamando mamãe, mamãe, coçando o corpo com 
mãos sonolentas. Lá estava ele! ele tinha vergonha de ela não ser como 
ele, ah mistério – Vicente dirigia-se ao corpo de Irene e de Maria Clara com 
aquela reverência controlada empregada para com as mulheres ainda não 
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possuídas: um respeito, pensava Virgínia absorta, como se ele pensasse 
que as tornava indignas possuindo-as. (LISPECTOR, 1999: p.89) 

 Virgínia trata com desprezo quem parece se preocupar com ela e deseja 

avidamente a atenção daqueles que não estão interessados em saber como ela se 

sente ou o que a faz feliz. Adriano é sempre visto como alguém que incomoda, 

enfatizando assim a implicância que Virgínia tem com ele. Seus pensamentos em 

relação a Adriano são continuamente depreciadores e, mesmo quando ela, à contra 

vontade, vê nele alguma qualidade, procura rapidamente desfazê-la ou enredar sua 

própria compreensão sobre tal assunto. 

 Observa-se que Virgínia vê a figura de Adriano como sinônimo de 

desassossego para si mesma, uma vez que suas atitudes e sua própria postura 

diante dos acontecimentos deixam-na bastante atemorizada. Para ela, Adriano 

representa o mal, aquilo que vem para retirá-la de sua postura conformista diante 

dos fatos, abrindo-lhe os olhos para novas realidades. Adriano é uma personagem 

que surge para despertar em Virgínia as qualidades que ela mesma possui e não 

consegue distinguir, uma vez que se mostra sempre muito absorta na vida que as 

outras personagens possuem ou divagando sobre a importância que ela gostaria de 

ter na vida delas. 

Percorrendo a sala com os olhos tornou-se claro, como se explicasse toda a 
noite, tornou-se claro que ela não gostava de Adriano; ele despertava-lhe 
mal-estar e surpresa como o aviso que se tem diante de uma natureza má. 
É meu amigo, dizia Vicente sucinto e brusco, cortando-lhe alguma pergunta 
que ela fazia debruçada sobre ele, os olhos pestanejando numa curiosidade 
que ele detestava. Ela não gostava dele. Por um motivo estupefato – 
descobriu animada naquele instante – porque ele estivera perto quando ela 
conhecera Vicente... e isso excluíra-o. Mas... não podia ser isto... Mas sim, 
era mesmo. Às vezes Adriano a ajudava imperceptivelmente a viver. Na sua 
frente, por exemplo, de algum modo misterioso Vicente parecia interessar-
se mais por ela. E a atitude de Virgínia era uma difícil compreensão desse 
favor. (LISPECTOR, 1999: p.94-95) 

 Outro sentimento bem conhecido da autora em seus textos é aquele que, 

muitas vezes é confundido com amor, diferindo dele no que diz respeito a sua 

verdadeira intenção: a posse. O sentimento de posse visa aprisionar o outro, 

enquanto o amor nada cobra ou impõe. No conto “Obsessão” que se encontra no 

volume de contos A bela e a fera, pode-se claramente entender como a autora 

define tal sentimento. 



47 

 

 

 

Amor? Desejava acompanhá-lo, para estar do lado mais forte, para que ele 
me poupasse, como quem se aninha nos braços do inimigo para estar longe 
de suas flechas. Era diferente de amor, descobria: eu o queria como quem 
tem sede e deseja a água, sem sentimentos, sem mesmo vontade de 
felicidade. (LISPECTOR, 1999: p.50)  

 Nesse conto, Cristina, a personagem principal, é uma mulher casada que vive 

uma vida humilde e resignada ao lado do marido Jaime e dos pais, pessoas 

bastante previsíveis e sem grandes inquietações. No entanto, ao hospedar-se em 

um hotel em outra cidade para recuperar-se de uma enfermidade, ela conhece o 

misterioso Daniel, uma personagem curiosamente similar à personagem que tanto 

inquieta Virgínia em O lustre e que ironicamente recebe o mesmo nome.  

Em uma das passagens do conto, em que Cristina rememora o início de sua 

aproximação, nota-se que ela deixa clara sua dependência emocional em relação às 

personagens de sua convivência, pois observa que durante a sua vida, antes de 

conhecer Daniel, era arbitrariamente guiada pelas opiniões e crenças de tais 

personagens, não possuindo assim um julgamento próprio e relevante a respeito de 

coisa alguma. Devido ao contato excessivo com esses seres, percebe-se que 

Cristina é incapaz de visualizar-se como um ser individualizado e desfrutar da 

companhia de seu próprio eu, descobrindo assim o que se esconde em seu mais 

profundo interior. O mal-estar a que ela se refere se trata, na verdade, de uma 

quebra de monotonia em relação ao estado de inércia em que ela se encontrava. 

O que até então me sustentara não eram convicções, mas as pessoas que 
as possuíam. Pela primeira vez davam-me uma oportunidade de ver com 
meus próprios olhos. Pela primeira vez isolavam-me comigo mesma. Pelas 
cartas que naquela época escrevi e lidas muito depois, observo que um 
sentimento de mal-estar se apoderara de mim. (LISPECTOR, 1999: p.34) 

Em “Obsessão”, Daniel é a personagem que faz Cristina despertar de seu 

sono existencial levando-a a compreender as implicações que se dão no contato de 

dois mundos – do eu com o outro. Em uma das reflexões que a personagem entrega 

ao leitor ao narrar o que ela vivenciou, enfatiza-se o caráter excessivo e destruidor 

das relações que se estabelecem entre os indivíduos, em que ambos aniquilam-se 

mutuamente. 

Ou engano-me e, na minha feliz cegueira, não sabia enxergar mais 
profundamente? Não sei, mas agora parece-me impossível que na zona 
escura de cada homem, mesmo dos pacíficos, não se aninhe a ameaça de 
outros homens, mais terríveis e dolorosos. (LISPECTOR, 1999: p.33) 
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 Cristina finalmente conclui que o que liga Daniel a ela não é amor, e sim uma 

idéia de posse através da mortificação. Ela também percebe que a figura de Daniel, 

daquele ser idealizado, admirado e intangível, se desfaz na medida em que ele, na 

visão dela, acostuma-se com sua presença e, de certa forma, passa a precisar dela. 

Nesse momento, Daniel perde o seu valor para Cristina, que está habituada a 

relações desiguais em que ela precisa ser esmagada pela figura do outro, ponto 

chave do tipo de relação que não só ela, mas também Virgínia em O lustre, 

estabelece com os outros. 

Sorri, um pouco tímida. Então... ele precisava de mim? Não sentia alegria, 
mas como um desapontamento: bem, pensei, terminou minha função. 
Assustei-me àquela reflexão inopinada e involuntária. 
Servira já o meu tempo de escrava. Talvez continuasse a sê-lo, sem revolta, 
até o fim da vida. Mas servia a um deus... E Daniel fraquejara, 
desencantara-se. Precisava de mim! repeti mil vezes depois, com a 
sensação de ter recebido um belo e enorme presente, grande demais para 
meus braços e para meu desejo.  O mais estranho é que acompanhava esta 
impressão uma outra, absurdamente nova e forte. Estava livre, descobri 
afinal... (LISPECTOR, 1999: p.57) 

 O lustre é todo permeado pelo sentimento de posse tanto por parte de 

Virgínia em relação a Daniel, como por parte dele em relação a ela. Pode-se 

observar tal situação logo nas primeiras páginas do romance, principalmente no 

momento em que é desvendado ao leitor o lugar que Virgínia ocupa no 

relacionamento com o irmão. O que interessa a Daniel é demonstrar sua força 

emocional diante da fraqueza da irmã, de modo que ele acaba por tomar posse dela 

por inteiro. 

Desde que a irmã nascera ele a tomara e secretamente ela era apenas sua. 
Ainda muito pequena, os cabelos compridos e sujos nos olhos, as pernas 
curtas hesitando sobre os pés descalços, ela agarrava com uma das mãos 
os fundos das calças de Daniel e o irmão, o rosto queimado e sem doçura, 
os olhos seguros, subia pelas encostas das montanhas, com movimentos 
obstinados como se não sentisse o peso de Virgínia, a inclinação resistente 
dos morros, o vento que soprava firme e frio contra o seu corpo. Não a 
amava sequer mas ela era doce e tola, fácil de se conduzir a qualquer idéia. 
(LISPECTOR, 1999: p.28)   

 A raiva é outro sentimento de grande vulto nas narrativas da autora. É esse 

sentimento que está presente em muitos de seus contos ou romances, uma vez que 

as relações que se estabelecem entre as personagens fazem com que haja pouca 

tolerância entre elas e propiciam o surgimento de sentimentos explosivos como 

esse. No conto “A bela e a fera ou a ferida grande demais” que consta da coletânea 
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de contos A bela e a fera, é possível observar o sentimento de raiva que toma conta 

de uma de suas personagens. 

Teve uma vontade inesperadamente assassina: a de matar todos os 
mendigos do mundo! Somente para que ela, depois da matança, pudesse 
usufruir em paz seu extraordinário bem-estar. 
Não. O mundo não sussurrava. 
O mundo gri-ta-va!!! pela boca desdentada desse homem. 
A jovem senhora do banqueiro pensou que não ia suportar a falta de maciez 
que se lhe jogavam no rosto tão bem maquilado. (LISPECTOR, 1999: 
p.100) 

 Momentos de grande turbulência também acometem as personagens do 

romance O lustre. Um deles ocorre quando Daniel e Virgínia estão dando um 

passeio pelo parque, situação em que ainda são crianças, e Daniel tem um de seus 

momentos de raiva devido à interação que estabelece com Virgínia. Ele demonstra 

sua raiva através de atitudes que usa para intimidar a irmã e conservá-la em seu 

domínio. 

Ele começou a pensar com violência em nada. Um desejo de matar, de 
conquistar, enquanto a formiga lenta e ruiva movia-se sobre as pernas 
longas no cimento do banco. Daniel não sabia o que fazer e o ruído 
molhado da água refrescava seu enorme espírito. Uma grande vontade 
como de ironia tomou-o e ele já tinha mesmo perto de quinze anos. Pegou 
num capim alto, arrancou-o, mastigando-o e com desafio engoliu-o. Mas 
isso era pouco. Parecia-lhe que devia morrer como uma resposta. Precisava 
da cólera para viver, ela lhe dava uma eloquência. Respirou com ímpeto 
sentindo o verde duro e inflexível da vida no coração – o novo ânimo 
insinuou-lhe um pensamento, ele a assustaria, diria que ia morrer! 
(LISPECTOR, 1999: p.30) 

Observa-se que ligada ao sentimento de raiva está a questão da morte, visto que os 

seres quando estão possuídos por esse tipo de sentimento sentem-se capazes de 

atitudes atrozes como pensar em matar a si mesmo ou o outro. 

 Assim, pôde-se notar que o amor também possui faces destrutivas que, junto 

dele, se dissimulam visando confundir-se com ele. Observa-se também que tanto as 

relações destrutivas quanto as construtivas possuem quase o mesmo impacto sobre 

as personagens, uma vez que quando se trata de refletir a respeito do sentimento de 

amor é difícil separar as facetas que o compõem. 
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3.3) A situação de dependência 

 

 Sentimentos, sejam eles construtivos ou destrutivos, geram, mais cedo ou 

mais tarde, uma situação de dependência entre as partes envolvidas, uma vez que é 

da característica do ser humano a necessidade de se manter constantemente 

relacionado a outros seres. Estar em contato com um ser diferente de nós gera 

curiosidade e medo, uma vez que cada ser humano tem sua própria história de vida, 

além de ser constituído de uma personalidade singular. A necessidade de amar o 

outro e de com ele interagir faz com que tenhamos a tendência de buscar na figura 

desse outro um eu que não conseguimos ser. Segundo Zygmunt Bauman, “(...) todo 

amor é matizado pelo impulso antropofágico. Todos os amantes desejam suavizar, 

extirpar e expurgar a exasperadora e irritante alteridade que os separa daqueles a 

que amam.” (BAUMAN, 2004: p.32) 

 O Lustre trata com intensidade tais questões, direcionando o leitor a perceber 

como densamente se dão tais relações de amor ou ódio e o reflexo que as mesmas 

causam em personagens como Virgínia. Há constantes embates emocionais entre 

Virgínia e a figura do outro, sendo ela a personagem por excelência escolhida para 

tratar e exemplificar tais assuntos, uma vez que a maneira como a narradora do 

romance a apresenta e constantemente a constrói e desconstrói legitima tal 

apreensão. 

 Observa-se ao longo do romance, o modo como Virgínia se comporta em 

relação aos contatos que estabelece com os outros. A alma de Virgínia parece se 

alimentar de um tipo de relação que em alguns aspectos poderia até ser 

considerada masoquista, uma vez que ela sente certo contentamento clandestino 

em sentir sua vida abafada pela presença e pelos anseios de outrem. Dessa forma, 

um dos pontos-chave da relação que ela mantém com as demais personagens pode 

ser resumida com uma pequena passagem do romance que diz que “O que excitava 

nela era a vulgaridade como numa prostituta o vício excita, de algum modo ela 

parecia feita de sua semelhança com os outros.” (LISPECTOR, 1999: p.97) 
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 Resta agora analisar como essa dependência emocional se dá em 

personagens de outros textos de Clarice Lispector, isto é, fazer uma breve 

consideração sobre a situação de dependência que acomete Virgínia em O lustre, 

comparando-a àquela que ocorre com personagens de contos da autora escolhidos 

para tal fim devido a suas características textuais. São eles: “Obsessão” e “A bela e 

a fera ou a ferida grande demais”. 

 Em O lustre, Virgínia é a personagem que mais reflete o sentimento de 

dependência e de frustração no contato amoroso que estabelece com os demais. 

Ligada a esse sentimento do amor que muito dá e pouco recebe está a questão da 

perda de dignidade, uma vez que o contato emocional de tal personagem com os 

outros é, por vezes, tão nocivo que faz com que a mesma se sinta violentada pela 

doação emocional que faz a tais personagens que a ela se mostram indiferentes. 

O livro O que resta de Auschwitz, de Giorgio Agamben, traz uma interessante 

reflexão a respeito da relação entre amor e dignidade. Nele, o amor é visto como 

perda de dignidade, uma vez que segundo o autor “sempre se soube que há lugares 

e circunstâncias onde a dignidade é inoportuna. Um destes lugares é o amor” 

(AGAMBEN, 2008: p.75) É essa falta de dignidade que traz a sensação de 

sufocamento interior à personagem, que fica entregue ao abandono e à solidão.  

No meio da sonolência ela se sentiu um pouco infeliz e desamparada, as 
pálpebras pesadas, os lábios entorpecidos e cínicos. Numa crise flutuante e 
fugitiva quis ser protegida, que alguém a defendesse, a considerasse 
excessivamente pura para ser assim tocada, errando e comovendo-a – 
entre os dois homens o conforto a aprofundava. Da rua vinham sons de 
buzinas solitárias, as pupilas umedecidas de sono ela espiava a sombra. 
(LISPECTOR, 1999: p.103) 

 Em outra passagem do mesmo livro, Agamben continua dando relevantes 

motivos para justificar a irrealizável harmonização entre amor e dignidade. Nota-se 

que, na visão do autor, o amor é também uma condição de extremidade, uma vez 

que ele está obrigatoriamente ligado ao ser que dele tenta se esquivar. 

Há bons motivos para tal impossibilidade de conciliar amor e dignidade. 
Tanto no caso da dignitas jurídica quanto no de sua transposição moral, a 
dignidade é, a rigor, algo autônomo em relação à existência do seu 
portador, um modelo interior ou uma imagem externa a que ele se deve 
adequar e que deve ser conservada a qualquer preço. Contudo, nas 
situações extremas – e também o amor é, a seu modo, uma situação 
extrema –, não é possível manter nem sequer uma distância mínima entre a 
pessoa real e o seu modelo, entre vida e norma. (AGAMBEN, 2008: p.75) 
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Dos textos analisados e comparados ao romance O lustre, o conto 

“Obsessão” é o que mais reúne elementos que o fazem aproximar-se às questões 

do amor e de seus entrelaçamentos em O lustre. Cristina, assim como Virgínia, tem 

dificuldade de reconhecer-se como um ser capaz de resposta e de viver uma 

experiência longe do contato com os demais. A diferença que existe entre elas é que 

Cristina, ao fim do romance, consegue desenvolver entendimento e autonomia em 

relação às demais personagens, principalmente no que diz respeito a Daniel, 

enquanto Virgínia permanece com as mesmas posturas, que acabam por resultar no 

seu progressivo afastamento do outro, até chegar o momento em que ela se 

encontra totalmente só. 

Cristina vive essa dependência no início do conto, mas, gradativamente, 

através do contato com Daniel, ela consegue romper as amarras e virar o “jogo”: 

agora é Daniel que depende dela; é ele que se sente acuado. E aquela dependência 

do início do romance que, a princípio, fora aniquilando a personagem de tal forma 

que ela só conseguia ver a si própria como uma sombra, isto é, sem Daniel ela via a 

si mesma como nada, chegou ao fim. 

Oh, eles nada tinham a ver com a opressão que me esmagava, com aquela 
saudade dolorosa que me esgazeava os olhos e atordoava a mente... E 
mesmo, descobrira, eu temia libertar-me. “Aquilo” crescera demais dentro 
de mim, deixava-me plena. Ficaria desamparada se me curasse. Afinal, o 
que era eu agora, sentia, senão um reflexo? Se abolisse Daniel, seria um 
espelho branco. (LISPECTOR, 1999: p.48) 

 Já Virgínia, quando se afasta de Daniel, passa diametralmente a depender de 

Vicente. Com Virgínia, a questão do amor e de sua dependência ocorre como um 

círculo em que o ponto de partida sempre retorna. No momento em que ela inicia um 

novo relacionamento, já se sabe que sentirá seu término com grande pesar e 

afetação. Essa grande sensação de perda irreparável ocorre também porque 

Virgínia idealiza em seus pensamentos o momento de sua esperada interação com 

o outro, colocando certas doses de fantasia e desejo, como se nota no trecho a 

seguir. 

Porque mal acordava sabia que hoje era dia de vê-lo. Talvez não fosse tão 
subitamente – ela se proporcionava a pequena surpresa para dar-se 
felicidade mesmo à custa de conservar fechada a consciência e lá 
encerrada a obscura e estimulante mentira. As primeiras horas queimavam-
se difíceis e lentas mas perto das dez da manhã limpa o tempo se 
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precipitava alegre e fugitivo, claro com o dia e num sorriso ela se assistia 
movendo-se dagora em diante fácil e mansa. (LISPECTOR, 1999: p.106) 

Em alguns momentos da narrativa, Virgínia reflete sobre a maneira como ela 

e Vicente veem a vida. Eles concebem a existência sob aspectos diferentes, 

segundo as palavras de Virgínia, ressaltando que “(...) para ele nunca fora trágico 

viver.” (LISPECTOR, 1999: p.126) Observa-se que, a própria personagem identifica-

se como alguém que vive a tragicidade da vida, ou seja, um ser que se vê em 

constante questionamento e consequente desassossego. 

“A bela e a fera ou a ferida grande demais” é o outro conto em que se pode 

observar a questão da dependência. Nele, a personagem principal, uma mulher 

burguesa, ao confrontar-se com um mendigo na rua, demonstra um turbilhão de 

sentimentos obscuros que a induzem a se questionar sobre seu verdadeiro eu e, 

conseqüentemente, sobre a visão que outras pessoas têm dela. A partir desse 

encontro repentino com o inesperado, a personagem demonstra sua situação de 

“não-lugar”, na medida em que sua condição de desassossego impede que ela se 

sinta pertencente a qualquer lugar social, obrigando-a a confinar-se dentro de seu 

próprio eu e a dividir consigo mesma a obscuridade da incompreensão das coisas.  

Na narrativa em questão, observa-se a dificuldade da personagem de se ver 

como um ser individualizado, dotado de personalidade e identidade próprias, uma 

vez que a interferência do outro está constantemente ligada ao entendimento de seu 

eu e das relações que estabelece com ele. 

Não se lembrava quando fora a última vez que estava sozinha consigo 
mesma. Talvez nunca. Sempre era ela – com os outros, e nesses outros ela 
se refletia e os outros refletiam-se nela. Nada era – era puro, pensou sem 
se entender. (LISPECTOR, 1999: p.95) 

Constata-se também que em “A bela e a fera ou a ferida grande demais”, a 

personagem principal, como Virgínia em O lustre e Cristina em “Obsessão”, 

desenvolve, de modo similar, uma relação de dependência em se tratando de outros 

indivíduos. Tal arrolamento é percebido e colocado em reflexão através da narradora 

pela mulher burguesa protagonista do conto. Quando este vai chegando ao fim é 

possível notar a importância que teve o mendigo para o despertar da personagem 

para sua condição de sujeição. 
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Sentou-se no banco do carro refrigerado lançando antes de partir o último 
olhar àquele companheiro de hora e meia. Parecia-lhe difícil despedir-se 
dele, ele era agora o “eu” alterego, ele fazia parte para sempre de sua vida. 
Adeus. Estava sonhadora, distraída, de lábios entreabertos como se 
houvesse à beira deles uma palavra. Por um motivo que ela não saberia 
explicar – ele era verdadeiramente ela mesma. Não soube deduzir nada 
com essa frase, ela que estava precisando de um destino. (LISPECTOR, 
1999: p.104) 

Virgínia, em vários momentos, tece uma comparação entre Vicente e Daniel. 

Para ela, Vicente configura-se como alguém mais enigmático do que o próprio 

Daniel, uma vez que ela reconhecia o irmão como possuidor do mesmo tipo de 

conteúdo comportamental que ela: ele parecia, assim como ela, ser dotado de pouca 

felicidade e de grande melancolia, enquanto Vicente esbanjava alegria, exuberância 

e frescor. 

Preferia que ele a poupasse – só Daniel suportava as tentativas e os erros 
porque Daniel e ela eram da mesma matéria hesitante e jamais se dirigiam 
às coisas rindo; o máximo de alegria de ambos cabia num pequeno sorriso 
de Vicente. Afastar-se assim de Vicente para Daniel assustou-a e ela uniu-
se a Vicente tão de chofre que seus corpos como se chocassem e ao seu 
olhar Vicente sorriu. E não fora quase por isso que ela o amara? porque 
pressentira que Vicente podia rir alto não apenas como Daniel mas em 
estúpido riso que no meio da força lembrava sua impossibilidade de rir mais 
alto – e isso provocava uma ternura alegre, uma vontade de perdoar rindo e 
esquecer. Também no amor deixava que ele a guiasse – e a única forma 
em que ela pensava nisso reduzia-se a rever-se assistindo-o mover-se, 
falar. Mesmo como se podia errar sozinha: ela sempre se julgara 
serenamente uma grande amante até que ele viera, provara-lhe o contrário 
– e assim passavam-se os meses. (LISPECTOR, 1999: p.111) 

Ao ver-se sozinha, sem Daniel ou Vicente, além de jogada num quarto de um 

edifício, Virgínia começa a estabelecer uma relação de amizade com Miguel, porteiro 

de seu prédio. A relação de Virgínia com Miguel transformou-se numa relação de 

cumplicidade. Observa-se que ela, mais uma vez, precisa estabelecer um laço 

emocional para se sentir satisfeita e buscar a sensação de completude, mostrando, 

assim, sua dificuldade de viver uma vida sozinha, independente dos demais, mesmo 

que isso não fosse encarado como solidão em si, mas sim como autosuficiência. 

Aliás nunca ela vivera tão simplesmente com uma pessoa como com Miguel 
– a ele entendera melhor do que a qualquer outro ser humano até então. 
Com Daniel era difícil, encantado, tão íngreme, renovadamente 
decepcionante. Com Miguel era liso e simples, ele sempre tinha tanta razão; 
um dia mesmo ele dissera: 
– Eu acho que no fundo todos os homens e mulheres vivem dizendo: não 
quero pensar nisso. (LISPECTOR, 1999: p.129) 
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 O rompimento de Virgínia com Miguel configura-se, portanto, como mais um 

laço interpessoal cindido. Miguel não consegue transcender às demandas 

emocionais dela, mostrando-se confuso diante da maneira como ela habilmente o 

enreda em suas digressões. Nota-se a simplicidade do porteiro, que se vê 

constrangido pela forma como Virgínia conduz a relação de amizade dos dois e a 

interrogação que fica para o leitor a respeito de ter ou não ocorrido um affair entre 

Virgínia e ele. 

– Perdão, murmurou ele como num salto, repentinamente maneiroso e com 
cautela, perdão, nunca chamei a senhora de você para ouvir esse 
tratamento agora... nunca tomei essa liberdade, o mundo é testemunha – e 
de repente alguma idéia veio-lhe à cabeça, ele abriu a boca com terror e 
estupefação. – Não vá querer me comprometer agora! diabo, eu sou um 
homem casado! lhe disse desde o começo, nunca chamei a senhora de 
você, nunca toquei na sua mão, não negue, hem? Não negue! 
Muito branca sob a lâmpada que faiscava agora num acréscimo de energia 
muda, ela olhava-o, os lábios calmos e incolores. (LISPECTOR, 1999: 
p.136) 

 Após contatos falhos e decepcionantes, Virgínia sente-se desamparada. Em 

muitas situações é possível observar o destaque que se dá aos momentos de tédio 

da existência. Virgínia passa dias na solidão, fato que faz com que ela se sinta cada 

vez mais amofinada, como se observa na seguinte passagem: “Passava dias lendo; 

lia como uma prostituta pintada, cheia de avidez e de um tédio que ardiam sua alma 

e ressecavam-na rapidamente.” (LISPECTOR, 1999: p.139) 

 Em circunstâncias como essas, nota-se que Virgínia mergulha para dentro de 

si, uma vez que não lhe resta outra alternativa. Devido à solidão que experimenta, 

Virgínia acaba tendo que buscar em si mesma a cumplicidade que não encontra no 

contato com os demais. 

Com o correr do tempo nascera nela uma secreta vida atenta; ela se 
comunicava silenciosa com os objetos ao redor numa certa mania tenaz e 
despercebida que no entanto estava sendo o seu modo mais interior e 
verdadeiro de existir. Antes de executar algum ato ela “sabia” que “algo” iria 
contra ou que uma leve onda lhe permitiria; tinha tanta vontade de viver que 
se tornara supersticiosa. Entrara no seu próprio reinado. Os quartos com 
cheiro de túnel, as coisas ligeiramente deslocadas de si mesmas como se 
acabassem de ter sido vivas. (LISPECTOR, 1999: p.141) 

Nota-se que a personagem também começa a interagir com o ambiente que está ao 

seu redor, observando os detalhes de cada objeto e o modo como eles ganham vida 

a partir desse contato.  
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 Assim, observa-se, através das análises empreendidas, que as relações 

conturbadas que se dão entre as personagens de O lustre geram uma situação de 

dependência entre elas. Virgínia é a personagem que mais demonstra esse tipo de 

vínculo em comparação com outras personagens do romance.  



57 

 

 

 

4) Tematizações do amor no romance O lustre 

 

 Como vimos, o enlace de múltiplos sentimentos, configurando uma rede de 

emoções em que o amor mostra faces paradoxais é freqüente em Lispector. Resta 

examinar esta questão pormenorizadamente em O lustre. 

O lustre é o segundo romance escrito por Clarice Lispector, no entanto, ao 

contrário do que era de se esperar, é um dos textos aparentemente menos 

conhecidos pelos leitores, além de pouco trabalhado pelos críticos de literatura. 

Regina Lúcia Pontieri em Clarice Lispector: uma poética do olhar ressalta que a 

própria Clarice sentiu enorme “perplexidade diante do silêncio com que O lustre fora 

recebido no Brasil” (PONTIERI, 1999: p.17). É justamente pela pouca importância 

dada a ele, que muito ainda resta para ser desvendado à gama de leitores tanto 

especializada como advinda das diversas esferas do senso comum. 

 A obra em questão configura-se como um texto de caráter psicológico muito 

intenso, uma vez que a história se conta através de uma narradora que assume o 

ponto de vista da personagem principal, Virgínia, detalhando ao leitor todas as 

sensações experienciadas por ela. A personagem Virgínia demonstra sua 

complexidade ao deixar o leitor conhecer os aspectos que fazem dela um ser 

humano em constante angústia em relação ao seu próprio eu e às interações que 

realiza com as demais personagens, principalmente com seu irmão e amor 

clandestino, Daniel.   

 As relações de amor e as correlações que dela derivam são o ponto de 

enlace e desenlace dos principais acontecimentos que envolvem a vida de Virgínia, 
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conferindo ao romance um tom, ao mesmo tempo, afetivo e hostil, uma vez que o 

amálgama de sentimentos que se contradizem exacerba as relações da narrativa. 

 O amor e os sentimentos que a ele se relacionam são elementos tão 

presentes nesta narrativa que as personagens do romance manifestam-se coagidas 

por eles, além de experimentarem grande frustração ao verem seus “mundos 

encantados” desmoronarem diante delas. Nota-se então, que toda interação entre 

dois seres é ao mesmo tempo saudável e prejudicial tanto para aquele que toma a 

iniciativa do contato como para aquele que se mostra aparentemente passivo ao 

mesmo. As personagens de O lustre possuem essa capacidade de amar e odiar, isto 

é, nas relações que se estabelecem dentro do romance, há certas doses de afeto e 

de subjugação.  

Um dos pontos-chave para se compreender o tipo de relação interpessoal que 

Virgínia firma com as outras personagens encontra-se na passagem a seguir. 

Observa-se que a narradora põe em xeque a questão da necessidade do 

afastamento entre seres que vivenciam o amor em suas mais intensas facetas. Essa 

fuga representa justamente uma tentativa de equilibrar as diferenças que apartam os 

seres tanto de si próprios como daqueles a quem amam; e, em se tratando do 

romance, principalmente, para separar Virgínia de personagens que, de fato, são 

como ela própria. 

Não, a culpa não era deles, não fora de Vera: por que é que a pessoa com 
quem se vive é a pessoa de quem se deve fugir? ele mentia exatamente a 
elas. Sentiu contra Virgínia a cólera de se amarem, inexplicavelmente, como 
um capricho, o ódio duro de estar preso a uma mulher que tudo faria para 
os dois serem felizes. (LISPECTOR, 1999: p.170) 

Há, ainda em O lustre, outra passagem que mostra as divagações de Virgínia 

sobre o contato com o outro e, principalmente o choque que é experimentado 

quando se cria grande expectativa em relação a esse outro e, ele, na sua 

ingenuidade, nos decepciona. Tal reflexão ocorre numa conversa entre Virgínia e 

Vicente no momento em que se observa a importante relação do primeiro contato 

entre indivíduos e as impressões deixadas por ele. 

Tem-se a impressão de que se conhece há muito uma pessoa ao vê-la pela 
primeira vez, quando se consegue a um olhar apreender a harmonia dos 
traços com a alma – fora mais ou menos isso o que ele dissera explicando-
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lhe o motivo pelo qual se sentira atraído pela sua pessoa. Mas alguma coisa 
não o deixara prosseguir nesse tom. E alguns minutos depois, na primeira 
oportunidade ele se transformara, experimentava outro gênero, perguntava 
sorrindo a propósito de alguma frase: e você?  
Até quando você sabe? ... esperava uma resposta sorridente, maliciosa de 
quem compreende. Com um sobressalto embaraçado e logo disfarçado 
assistiu-a responder com mistério e gravidade, quase ridícula, fazendo-o 
corar e não saber que direção imprimir aos olhos perturbados: 
– Eu mesma não sei. (LISPECTOR, 1999, p.171) 

O amor e sua relação com a figura do outro são temas bastante estudados na 

literatura contemporânea. Zygmunt Bauman, estudioso das relações transformadas 

com a chegada da modernidade, em sua obra Amor líquido: sobre a fragilidade dos 

laços humanos, ressalta que, 

O desafio, a atração e a sedução do Outro tornam toda distância, ainda que 
reduzida e minúscula, insuportavelmente grande. A abertura tem a 
aparência de um precipício. Fusão e subjugação parecem ser as únicas 
curas para o tormento. E não há senão uma tênue fronteira, à qual 
facilmente se fecham os olhos, entre a carícia suave e gentil e a garra que 
aperta, implacável. Eros não pode ser fiel a si mesmo sem praticar a 
primeira, mas não pode praticá-la sem correr o risco da segunda. Eros 
move a mão que se estende na direção do outro – mas mãos que acariciam 
também podem prender e esmagar. (BAUMAN, 2004: p.23) 

 É curioso observar que em uma das narrativas de Clarice Lispector, “Os 

desastres de Sofia”, da antologia de contos Felicidade clandestina, há uma breve, 

porém profunda reflexão a respeito da essência dual que faz parte da relação que se 

estabelece entre o eu e o outro, podendo ser cotejada com o que diz Bauman na 

citação anterior. O ser humano sente-se preso a esse tipo de relação; as mesmas 

mãos que acariciam, machucam o outro devido à força que é colocada no próprio 

ato de carinho. Dessa forma, confirma-se a existência de dois lados que se 

contrastam no relacionamento entre os seres. 

Pois logo a mim, tão cheia de garras e sonhos, coubera arrancar de seu 
coração a flecha farpada. De chofre explicava-se para que eu nascera com 
mão dura, e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem 
essas unhas longas? Para te arranhar de morte e para arrancar os teus 
espinhos mortais, responde o lobo do homem. Para que te serve essa cruel 
boca de fome? Para te morder e para soprar a fim de que eu não te doa 
demais, meu amor, já que tenho que te doer, eu sou o lobo inevitável pois a 
vida me foi dada. Para que te servem essas mãos que ardem e prendem? 
Para ficarmos de mãos dadas, pois preciso tanto, tanto, tanto – uivaram os 
lobos, e olharam intimidados as próprias garras antes de se aconchegarem 
um no outro para amar e dormir. (LISPECTOR, 1998: p.116) 

 As personagens de O lustre se vêem compelidas a enfrentar anseios de 

outras personagens que, por serem também seres contraditórios, estão sempre 
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colocando suas expectativas pessoais e suas frustrações no outro, uma vez que 

elas próprias se vêem incapazes de sentirem-se auto-suficientes. Tais questões 

individuais mal resolvidas corroboram na alteração e destruição das relações de 

amor, já que fazem as personagens entrarem em conflito com aquilo que não 

corresponde às perspectivas de seus eus.  

O romance de Lispector coloca em discussão essa dificuldade de 

entrosamento entre Virgínia e as demais personagens, uma vez que suas vidas e 

suas expectativas são tão díspares, enfatizando as consequências trazidas à 

dinâmica da interação de tais personagens, cujas posturas conflitantes fazem as 

mesmas sucumbirem facilmente aos desejos egocêntricos de outrem. São essas 

implicações que estão sendo investigadas e abordadas na pesquisa em questão. 

Uma das passagens em que é possível observar tais questões encontra-se 

quase no fim do romance, quando Virgínia retorna à Granja e se vê diante de sua 

família num momento em que deveria haver alguma interação entre eles. No 

entanto, cada um está inconscientemente submergido em seus pensamentos e 

preocupado com aquilo que lhe interessa e Virgínia se vê perdida e desamparada 

diante de tais posturas.  

(...) na luz hesitante e recolhida do candeeiro ela respirava baixo, o coração 
batendo largo, oco, lívido; tocava nos objetos com mãos leves, buscava 
profundamente sua intimidade; a mãe bordava, o pai lia, Esmeralda então 
mais doce olhava pela janela a meia claridade do pátio, Daniel riscava num 
caderno; a sala desoprimida; ninguém a olhava e essa era a proteção que 
eles podiam dar; despercebida, andava devagar entre eles, aspirava de 
novo o fluido familiar e estranho, sentia que estava salva contra o campo 
vazio, negro e sussurrante, contra o corredor fechado de escuridão; atrás da 
janela os vagalumes violáceos acendiam e não deixavam vestígios. 
(LISPECTOR, 1999: p.214) 

Nota-se, então, que Virgínia por vezes consegue perceber que precisa amar e 

compreender sua família da maneira como eles são, uma vez que esse é o modo 

como eles amam e como retribuem amor. Nesses momentos, devido à grande 

sensibilidade que possui, Virgínia se sente uma estranha no ninho e tenta 

incessantemente procurar detalhes que a liguem a eles. O lustre é, deste modo, o 

grande romance das relações de amor entre personagens que se desencontram 

constantemente. 
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4.1) Virgínia e Daniel: o jogo de poder 

 

 Logo no início do romance, a narradora já mostra ao leitor a relação 

estabelecida entre Daniel e Virgínia. Observa-se que a passagem a seguir, primeiro 

parágrafo da obra, traz o elemento que é o âmago do relacionamento estabelecido 

entre os irmãos durante toda a narrativa: a existência de um segredo que, 

apresentado sempre de modo simbólico e com um sentido figurado, representa mais 

do que parece: o jogo de poder travado por eles. Além disso, pode-se notar a 

postura de fraqueza de Virgínia diante da vida que está fora de seu controle. 

Ela seria fluida durante toda a vida. Porém o que dominara seus contornos 
e os atraía a um centro, o que a iluminara contra o mundo e lhe dera íntimo 
poder fora o segredo. Nunca saberia pensar nele em termos claros temendo 
invadir e dissolver a sua imagem. No entanto ele formara no seu interior um 
núcleo longínquo e vivo e jamais perdera a magia – sustentava-a na sua 
vaguidão insolúvel como a única realidade que para ela sempre deveria ser 
a perdida. Os dois se debruçavam sobre a ponte frágil e Virgínia sentia os 
pés nus vacilarem de insegurança como se estivessem soltos sobre o 
redemoinho calmo das águas. (LISPECTOR, 1999: p.9) 

 Virgínia é apresentada como um ser frágil e sem uma personalidade bem 

definida e estruturada, estando, portanto, suscetível a significativas mudanças no 

contato consigo mesma e com os outros. É somente a existência desse segredo 

entre ela e o irmão que a faz sentir-se dona de grande poder interior, mesmo que de 

forma alguma seja capaz de exteriorizá-lo, especialmente na presença de Daniel, 

que é o responsável por tolher todas as suas ações. 

 Observa-se que Virgínia depende emocionalmente do irmão, mas esforça-se 

para guardar para si as angústias que sofre por esperar que ele tenha atitudes tão 

passionais quanto às dela, fato que nunca ocorre, uma vez que ele demonstra uma 

autoconfiança que a intimida. Ela se esforça constantemente para justificar as 

atitudes impetuosas de Daniel, que se coloca numa posição de comando e 

determina o que será feito por eles, sem dar chance de Virgínia opinar sobre algo. 

Ele falara tão grave, ele falara tão belo, o rio rolava, o rio rolava. As folhas 
cobertas de poeira, as folhas espessas e úmidas das margens, o rio rolava. 
Quis responder e dizer que sim, que sim! ardentemente, quase feliz, rindo 
com os lábios secos... mas não podia falar, não sabia respirar; como 
perturbava. Com os olhos dilatados, o rosto de súbito pequeno e sem cor, 
ela assentiu cautelosamente com a cabeça. Daniel afastou-se, Daniel 
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afastava-se. Não! queria ela gritar e dizer que esperasse, que não a 
deixasse sozinha sobre o rio; mas ele continuava. (LISPECTOR, 1999: 
p.10)  

 No segundo capítulo do romance, o leitor se depara com elementos 

relevantes e recorrentes na obra da autora, sendo eles a escada, o tapete de veludo 

e, finalmente, o lustre. Esses três elementos se contrastam pela relação que 

estabelecem na vida da personagem. Dessa forma, o próprio ambiente em que 

Virgínia vivia prenunciava a contradição em sua personalidade: o tapete de luxo da 

escada contrastava com a precariedade dos móveis e da casa em geral, e com o 

vazio e o aspecto desolado desses espaços. E ainda, o lustre ofuscava o olhar de 

Virgínia sobre sua vida; a claridade originada por ele ressaltava a obscuridade de 

viver uma vida na sombra dos outros. 

Os degraus subindo sinuosos alcançavam uma graça firme tão leve que 
Virgínia perdia a sua percepção quase ao possuí-la e interrompia-se à sua 
frente vendo apenas madeira empoeirada e veludo encarnado, degrau, 
degrau, ângulos secos. Sem saber porque, detinha-se no entanto, 
abanando os braços nus e finos; ela vivia à beira das coisas. A sala. A sala 
cheia de pontos neutros. O cheiro de casa vazia. Mas o lustre! Havia o 
lustre. A grande aranha escandescia. Olhava-o imóvel, inquieta, parecia 
pressentir uma vida terrível. Aquela existência de gelo. (LISPECTOR, 1999: 
p.15) 

A respeito ainda desse ambiente turvado pelo espaço físico onde luxo e 

simplicidade entram em contraste com as relações interpessoais ocas e apáticas em 

que se desenvolve a infância de Virgínia e o modo como a narradora retrata a 

realidade na qual a personagem está inserida, Ana Cristina de Rezende Chiara, na 

introdução de O lustre de edição da Francisco Alves, nos diz que, 

(...) o estranhamento a que está submetido o leitor é a mesma sensação 
compartilhada pelas personagens de O lustre na passagem, por exemplo, 
da descrição dos quartos da família de Virgínia, em Granja Quieta. 
Referimo-nos à defrontação do ser com sua irrisão. Essa experiência é 
metaforizada pela exposição do rico tapete púrpura à entrada dos quartos 
contrastando com o vazio e a desolação desses espaços. (CHIARA, 1992: 
p.1) 

Virgínia se reconhecia mais na pouca presença de luz, fato que a aproxima da 

idéia de penumbra trazida pelo lustre que havia na Granja Quieta e a significação 

que ele dá à vida da personagem. Era no ambiente de sombra que sua existência se 

dava de maneira mais efetiva. E, além disso, a personagem busca o tempo todo 
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ligar-se a certos objetos, assim como ela parece nunca ter sido capaz de manter 

pessoas a ela unidas e a ela condicionadas. 

Sabia que na penumbra “suas coisas” viviam melhor sua própria essência. 
“Suas coisas” – pensava sem palavras, sabida na própria escuridão – “suas 
coisas” como “seus animais”. Sentia profundamente que estava rodeada de 
coisas vivas e mortas e que as mortas haviam sido vivas – apalpava-as com 
olhos cuidadosos. Lentamente ia subcompreendendo, vivendo com cautela 
e consideração; sem saber admitia seu desejo de ver na lâmpada apagada 
e empoeirada mais do que uma lâmpada. Não sabia que pensava que se 
visse apenas a lâmpada estaria aquém dela e não possuiria sua realidade – 
misteriosamente se ela ultrapassava as coisas possuía o seu centro. 
(LISPECTOR, 1999: p.142) 

Observa-se, portanto que a característica de aprisionamento de luz na 

personalidade de Virgínia é ressaltada durante toda a narrativa simbolicamente pela 

figura do lustre e pela idéia de claridade em lampejos de escuridão, que corroboram 

para a existência de períodos alternados de excitação intensa, bem como de 

alienação e de estados de transe. Um desses momentos ocorre no jantar na casa de 

Irene, situação em que a personagem se sente acuada pela presença das demais 

personagens e pelos comentários feitos por elas. 

Recomeçou a viver do fato de estar sentada na poltrona em diante. 
Permanecia absorta fitando com uma insistência quase aterrorizada o além 
de uma cadeira, parecia impossível ser acordada de seu estranho sono. E 
como todos silenciassem por um momento em pausa de fim de conversa, 
olharam em torno, descobriram-na e sorriram numa surpresa irônica. Ela se 
quedara com ar absurdo os olhos estatelados, os lábios engrossados e seu 
rosto parecia zunir imperceptivelmente em vibração. Mas como se tivessem 
fixado por um instante demasiado longo uma luz forte, o ambiente parecia 
escurecer sob uma nuvem sombria, um erro de visão, e uma pálida parada 
da vida alargou-lhe as pupilas um segundo. (LISPECTOR, 1999: p.101) 

Nota-se que Virgínia é uma personagem que parece encontrar-se à beira do 

abismo de sua vida incompreendida. Essa situação de sentir-se prestes a despencar 

de um penhasco fica bem clara pela presença da escada, cujos degraus tortuosos 

não representam segurança à Virgínia que segundo Lispector “vivia à beira das 

coisas”. Lucia Helena, em Nem musa, nem medusa: Itinerários da escrita em Clarice 

Lispector, defende a idéia de que as personagens clariceanas possuem forte 

“vocação para o abismo”. Segundo ela, “na escrita em que se manifesta a vocação 

para o abismo, como um mal que estende seus tentáculos de contágio, nenhuma 

baliza permanece em segurança”. (HELENA, 2010: p.102) 



64 

 

 

 

Essa inclinação da personagem para uma existência de insegurança está 

intimamente ligada ao tipo de relação que ela estabelece com os demais seres da 

narrativa. A narradora de Lispector define Virgínia como uma personagem de 

extrema sensibilidade e vulnerabilidade, enfatizando o seu “(...) rosto doce como o 

de um animal que come na mão” (LISPECTOR, 1999: p.16). Essa vulnerabilidade 

torna-se mais intensa quando se observa a relação entre ela e Daniel, uma vez que 

sua vida é moldada pelos desejos dele. 

Durante as conversas e divagações entre Virgínia e Daniel na infância, é 

interessante observar que ela, na maioria das vezes, mostra-se como um indivíduo 

incompleto, dotado de uma personalidade cambiante. Virgínia legitima sua 

existência no mesmo patamar das faltas que comete, porque ela, da forma que é, 

acaba sendo em essência um “erro” inevitável. (LISPECTOR, 1999, p.39) 

Havia um deslizar impossível na sua verdade, ela era como o seu próprio 
erro. Sentia-se estranha e preciosa, tão voluptuosamente hesitante e 
estranha como se hoje fosse o dia de amanhã. E não sabia corrigir-se, 
deixava que a cada manhã seu erro renascesse por um impulso que se 
equilibrava numa fatalidade imponderável. (LISPECTOR, 1999: p.39) 

A característica falha de Virgínia e o modo como as demais personagens a 

apreendem são questões presentes no romance dessa escritora. Lucia Helena, 

ainda em Nem musa, nem medusa: Itinerários da escrita em Clarice Lispector 

ressalta que a personagem feminina de Clarice Lispector “(...) está quase sempre 

retida num espaço de ruminação interior, a remoer uma vida vazia, nas estreitas 

dimensões de um quarto ou de uma casa.” (HELENA, 2010: p.41) Em O lustre, 

Virgínia representa essa personagem que tenta a todo momento encontrar-se 

consigo mesma e compreender as angústias que a atingem através do constante 

isolamento da companhia daqueles que a cercam. 

Acredito que, nas narrativas de Lispector, o difícil acesso a si mesmo e à 

alteridade, bem como à figura do outro são responsáveis por exacerbar as crises do 

eu. Em virtude das relações de amor e ódio que estabelecem entre si, as 

personagens clariceanas, especialmente as do romance O Lustre, se veem 

compelidas a vivenciar situações em que é necessário prejudicar a si próprias em 

nome das vontades do outro, gerando assim um circuito vicioso de ações que 
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sempre se repetem. Virgínia é o maior exemplo desse tipo de relação no romance, já 

que ela anula suas crenças e vontades em nome do amor que sente pelo irmão, 

dedicando-se a ele incondicionalmente sem perceber os estragos emocionais que os 

mandos e desmandos do irmão causam nela. 

É relevante observar que as relações de alteridade entre o eu e o outro se 

complementam, uma vez que o eu pode ver no outro o seu reflexo, apontando para 

um jogo de espelhos em que se projeta no outro aquilo que gostaríamos de ser e de 

encontrar em nós mesmos. Lucia Helena diz que nos textos de Clarice Lispector há 

“(...) um mundo narrado no qual a alteridade, quando evocada, rebate-se sobre o 

sujeito, num processo de circuito fechado, em que tudo termina para recomeçar. E 

no qual o que se perde de novo retorna” (HELENA, 2010: p.105). 

Daniel é tudo aquilo que Virgínia não pode e não consegue ser. Ele 

demonstra uma força e um poder manipulatório que faz com que ela se sinta mais 

frágil, além de se ver como um ser humano mais abominável do que ele; seus olhos 

são definidos como “(...) fortes, femininos e hipócritas” (LISPECTOR, 1999: p.18). 

Essa visão que se tem da personagem Virgínia ocorre também devido ao ponto de 

vista adotado pela narradora que conta os fatos sob a perspectiva da mesma, 

obscurecendo o olhar do leitor sob Daniel. 

Daniel era um menino estranho, sensível e orgulhoso, difícil de se amar. Ele 
não sabia dar um pretexto para esconder. Mesmo quando caía em fantasias 
estas eram precavidas, familiares; ele não tinha coragem de inventar e era 
sempre ela quem numa facilidade surpreendente mentia pelos dois; ele era 
sincero e duro, detestava o que não via. Com seus olhos limpos e secos 
vivia como só com Virgínia dentro da Granja. (LISPECTOR, 1999: p.28) 

 É possível notar na passagem acima o amor oculto que Virgínia nutre por 

Daniel. Ela está sempre disposta a assumir as responsabilidades para protegê-lo 

dos demais, enquanto ele mostra-se constantemente distante e auto-suficiente. 

Observa-se a cumplicidade vivenciada por ambos, que, na maioria das vezes, agem 

como se o universo das ações girasse exclusivamente em torno deles e das 

relações egocêntricas que cultivam entre si. 

 O amor que Virgínia sente pelo irmão é externado ao leitor logo nas primeiras 

páginas do romance, estando inequívoca a intensidade do sentimento alimentado 
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por ela. Em muitos momentos da narrativa a personagem parece colocar a 

expectativa de sua carência afetiva toda no irmão. É nele que ela despeja seus 

desejos e frustrações emocionais e familiares, mesmo que, de fato, ele também não 

corresponda a suas perspectivas. 

Porque a mãe se erguia pálida e gaga e dizia – enquanto um pouco de frio 
penetrava pelo vazio claro da janela e olhando o rosto duro e amado de 
Daniel uma vontade de fugir com ele e correr fazia o coração de Virgínia 
inchar tonto e leve num impulso adiante – enquanto a mãe dizia: 
– Não tenho direito nem mesmo a um filho? (LISPECTOR, 1999: p.17) 

Esse amor de Virgínia por Daniel e as consequentes relações manipulatórias 

que os envolvem também se intensificam pelo abandono em que estão os dois em 

face das atitudes do pai e da mãe, esta apenas conseguindo, como veremos 

adiante, se relacionar com Esmeralda. Tanto Virgínia como Daniel agem como se 

possuíssem apenas um ao outro e como se precisassem por isso agarrar-se a essa 

frágil ligação. Daniel age como se a irmã pertencesse a ele e como se pudesse fazer 

com ela o que quisesse e ela, visando manter os laços com o irmão, aceita tudo com 

subordinação.  

Desde que a irmã nascera ele a tomara e secretamente ela era apenas sua. 
Ainda muito pequena, os cabelos compridos e sujos nos olhos, as pernas 
curtas hesitando sobre os pés descalços, ela agarrava com uma das mãos 
os fundos das calças de Daniel e o irmão, o rosto queimado e sem doçura, 
os olhos seguros, subia pelas encostas das montanhas, com movimentos 
obstinados como se não sentisse o peso de Virgínia, a inclinação resistente 
dos morros, o vento que soprava firme e frio contra o seu corpo. Não a 
amava sequer mas ela era doce e tola, fácil de se conduzir a qualquer idéia. 
E mesmo nas épocas em que ele se fechava severo e bruto dando-lhe 
ordens, ela obedecia porque sentia-o perto de si, ocupando-se dela – ele 
era a criatura mais perfeita que ela conhecia. (LISPECTOR, 1999: p.28)   

 Apesar de demonstrar grande carinho pelo irmão, a personagem não obtém a 

atenção que deseja dele, no entanto, os jogos emocionais criados por ele prendem a 

atenção de Virgínia de modo a fazer com que ela se deixe levar pela vontade de 

estar na companhia de Daniel e assim aceite toda sorte de humilhações. Vale 

ressaltar que durante a infância relacionamentos desse tipo não raro são firmados 

entre irmãos, fato que sempre destina papéis específicos aos que participam da 

interação: enquanto uma das partes exerce uma espécie de “tortura chinesa”, a 

outra se mantém coagida a aceitar suas condições acostumando-se com o 

tratamento que lhe é dado. 
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Às vezes ele a empurrava de um modo bruto, numa brincadeira que lhe 
deixava a penosa e surpreendente sensação de estar sendo odiada. Mas 
era apenas a sua força. Os jogos com Daniel sempre a cansavam, porque 
ela devia cuidar em não desagradá-lo. Tornavam-se sutis demais e Daniel 
era rigoroso, não admitia um tropeço sequer. As respostas deviam ser 
rápidas e ele era mais inteligente que ela. (LISPECTOR, 1999: p.39-40) 

 Observa-se que Virgínia sente-se fatigada com os pactos afetivos que 

mantém com o irmão. Ao longo da narrativa nota-se que ela é acometida por 

diversos momentos de cansaço físico, mental e emocional, visto que Daniel nunca 

está pronto a ceder ou mostrar-se maleável com ela. Além disso, o texto mostra a 

posição subalterna que ocupa em relação a ele, ao passo que até mesmo sua 

inteligência não atinge o patamar em que está a dele. Dessa forma, o romance nos 

mostra aos poucos como esse tipo de relação vai amofinando a personagem até 

fazê-la despencar no abismo de sua própria existência, lugar de onde se torna difícil 

reerguer-se sem carregar as marcas dessa convivência lesiva com a figura do outro. 

 É relevante mostrar também a importância que Virgínia dá ao irmão, de modo 

que sem ele sua vida perde todo o sentido. O tipo de relação que se firma entre tais 

personagens é tão profunda que Virgínia sente-se perdida quando o irmão não está 

disposto a interagir com ela, mergulhando numa atmosfera melancólica que a faz 

sentir-se triste ao imaginar sua existência sem a presença dele. As horas de 

saudade mencionadas por ela prenunciam momentos futuros a serem vivenciados 

quando ambos forem capazes de ver a si próprios como pessoas adultas e, devido a 

esse fato, considerem a necessidade de seguir sozinhos. Virgínia, entretanto, não se 

mostra preparada para sofrer essa perda emocional. 

Gostaria de contar ou de ouvir uma longa história só de palavras, mas 
Daniel nesses tempos mantinha-se silencioso e difícil, quase inexistente no 
casarão. Ela ficava mais sozinha, olhando a chuva. Sentia-se interiormente 
arroxeada e fria, no seu corpo era lentamente asfixiado um passarinho. Mas 
isso era tanto viver que as horas decorriam felizes e distantes como se já 
estivessem marcadas pela saudade. (LISPECTOR, 1999: p.50) 

 No capítulo em questão, a “Sociedade das Sombras” é mencionada. Essa 

Sociedade constitui-se um tipo de clã criado por Daniel visando conservar seu 

domínio sobre a irmã, Virgínia. A “Sociedade das Sombras” torna-se uma maneira 

disfarçada de Daniel comandar as ações de Virgínia, uma vez que ele justifica seus 

desmandos inusitados através dessa “entidade” e a irmã, por sua vez, aceita as 

condições por ele impostas.  
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Daniel encolerizava-se, empurrava-a apertando-lhe o braço, chamando-a de 
ignorante, ameaçando dissolver a Sociedade das Sombras, o que a 
aterrorizava, mais do que sua brutalidade física. Daniel inquietava-a: como 
que ele se degradara com o poder adquirido na Sociedade das Sombras; 
endurecera e não perdoava jamais. Virgínia temia-o, porém não lhe ocorria 
sequer escapar a seu domínio. Mesmo porque ela própria se reconhecia 
tola e incapaz. Daniel era forte. (LISPECTOR, 1999: p.56-57)  

 Nesse ponto da narrativa, o leitor consegue perceber que o sentimento de 

Virgínia pelo irmão é algo que está para além do amor fraternal, visto que ela o 

descreve de modo a ressaltar não apenas suas qualidades e características 

emocionais, mas também as marcas que a fazem reconhecer a masculinidade de 

Daniel. Virgínia mostra almejar mais atenção e demonstrar mais compreensão do 

que o irmão parece desejar, como se observa na seguinte passagem: “Surpreendeu-

a a delicadeza da pergunta, como ela o amava, como o queria, aqueles olhos 

pensando, aquele pescoço forte e reto mas gentil. E ela falhando sempre, censurou-

se emocionada”(LISPECTOR, 1999: p.61-62). 

Os jogos emocionais com Daniel deixavam em Virgínia uma grande sensação 

de exaustão e de medo. Ela receava contrariá-lo e ele a obrigava a cumprir certas 

tarefas justificando que teriam sido solicitadas por essa entidade criada por eles. 

Entretanto, quando Virgínia falhava e não conseguia realizar o que era solicitado por 

Daniel, ele a punia severamente não somente através da maneira hostil com que a 

encarava, mas também através de castigos impostos a ela. 

Subindo a escadaria sentiu alguém mover-se no patamar, viu Daniel a 
espreitá-la; seus olhos eram secos, firmes, não a perdoariam jamais. O que 
dizer-lhe à tarde na clareira? que  pensamento ela lhe traria da experiência? 
O medo turvou-a em cansaço. Entrou no quarto, encolheu-se na cama. 
Tremia com um frio que parecia vir das entranhas e de um coração 
apertado e denegrido, sua cabeça continuava a ser martelada com uma 
precisão alegre. Estou doida? Ocorreu-lhe como se alguém o dissesse, mas 
não conseguia deixar de pensar. Devo dormir para parar – porém não 
podia. O que dizer a Daniel? (LISPECTOR, 1999: p.60) 

 É por meio do controle emocional que possui que Daniel obriga Virgínia a agir 

em seu lugar, assumindo perante os outros toda a carga de responsabilidade pela 

realização de atos condenáveis. Uma das situações em que se pode observar esse 

ponto encontra-se no final do capítulo em questão, quando Daniel maldosamente 

usa Virgínia, por meio da “Sociedade das Sombras”, com o intuito de delatar os 

encontros amorosos escondidos que a outra irmã deles, Esmeralda, mantém. 
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– Mas fui eu mesma que lhe contei, não se lembra? interrompia Virgínia 
fingindo animação, lisonjeando-o. 
 – Mas cale-se! Não se atreva a me interromper ou eu acabo com a 
Sociedade e com você. A Sociedade das Sombras deseja que você conte 
ao pai de Esmeralda os encontros de Esmeralda no jardim. (LISPECTOR, 
1999: p.62) 

Nota-se o prazer que Daniel tem em subjugar Virgínia a seus desejos, ao passo que 

ela se deleita em poder realizar as vontades do irmão, mesmo sabendo que tais 

desejos não trazem benefícios a ela. 

Tal atitude leviana de denunciar ao pai o namoro escondido da irmã 

Esmeralda repercute numa discussão entre os envolvidos. O pai se coloca na figura 

do dominador, impondo sua verdade e seus castigos. Ressalta-se que, ao ver-se 

acuada pela figura atemorizante do mesmo, Virgínia simula um desmaio, além de 

sentir-se alegre pela punição dada à irmã por ele. Ela finge o desfalecimento de 

maneira tão fidedigna, que ela própria parece acreditar que este verdadeiramente 

aconteceu. 

Rápidos pensamentos entrecruzavam-se nela e antes que alguém pudesse 
prevê-lo ela deu um grito lancinante e deixou-se cair. O pai impediu-a de 
rolar pelas escadas. Os olhos fechados, os ouvidos tensamente acordados 
à espreita do que se passava, sentiu-se carregada para cima num vôo lento. 
Sorria interiormente sem saber porque no meio do atento terror. O esforço 
que fazia para não abrir os olhos e conservar-se inanimada concentrava-a 
tão fortemente que ela deixou por vários instantes de ouvir e de perceber. 
(LISPECTOR, 1999: p.67) 

Essa é uma das vezes em que Virgínia vê seu lado mais desprezível vir à 

tona. Ao compreender as consequências de seu ato desonesto, Virgínia sente-se 

intrépida e potente. Ela desvenda, através dessa atitude, que a benignidade e a 

improbidade estão intimamente relacionadas e que ambas fazem parte de sua 

essência conturbada. Tal descoberta leva a personagem a experimentar grande 

sensação de liberdade e frescor. 

Um pensamento na alegria mas que a fazia sorrir: sua bondade não impedia 
sua maldade, sua bondade não impedia sua maldade. Ela cometera um ato 
corrupto e vil. Nunca no entanto lhe parecera ter agido tão livremente e com 
tanta frescura de desejo. Precisava enxergar-se ao espelho, sim, sim, 
pensou com urgência e esperança. Pressentia que o quarto de hóspedes 
seria alcançado sem que ninguém a visse. Atravessou o corredor 
rapidamente, os passos dos pés nus abafados pelo tapete púrpura, o 
coração batendo violento e pálido. (LISPECTOR, 1999: p.68) 
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Há também outro momento da narrativa que está fortemente ligado à questão 

da descoberta da maldade. Tal ocasião corresponde à aproximação entre Virgínia e 

os animais de estimação do irmão. Assim, é relevante observar a relação que a 

narradora destaca entre essa personagem e sua própria visão após o contato com 

“as aranhas negras de Daniel” (LISPECTOR, 1999: p.76). Esse contato corroborou 

para transformar Virgínia em alguém cuja capacidade de enxergar as coisas com 

olhos pueris tornou-se obscurecida. A capacidade que tal contato tem de transfigurar 

a face de Virgínia leva o leitor a ratificar o domínio que Daniel tem sobre ela. 

Desde o olhar para as aranhas negras de Daniel seus olhos eram um pouco 
vesgos, davam um rápido tom de erro e mobilidade a seu rosto onde algum 
traço indefinível parecia vacilar quase se transformando – sua face por 
vezes lembrava uma imagem refletida na água. (LISPECTOR, 1999: p.76) 

 O terceiro capítulo mostra os últimos momentos da infância dos irmãos na 

Granja Quieta, entretanto, Virgínia já começa a perceber certas mudanças no 

comportamento do irmão. Ela inclusive questiona sua própria postura em relação à 

visão que tem dele, perguntando a si mesma se de fato já havia alguma vez 

observado atentamente a frieza de Daniel. 

Também observara Daniel nos últimos tempos. E sem consciência via que 
sua mais leve matéria corrompera-se devagar, que se aniquilara nele o 
doce sofrimento em que ambos viviam; em seu ser algo tornara-se mais 
sério e inflexível, uma trêmula brutalidade. Ou enxergava-o pela primeira 
vez? (LISPECTOR, 1999: p.69) 

 Ainda em Granja Quieta, Virgínia volta seu olhar à sua infância que não volta 

mais e à antecipação de um sentimento saudosista daquela menina que ela era e 

que começou a se perder no tempo. Por mais que ela tente se encontrar naquele 

lugar em que nasceu ou tente recuperar a relação que desenvolvera com Daniel, o 

tempo encarregou-se de modificar tais laços, deixando nela a sensação de não 

pertencer àquele lugar. 

Como era fatal ter vivido. Pela primeira vez envelhecera. Pela primeira vez 
tinha a consciência de um tempo atrás de si e a noção desassossegada de 
algo a não poder tocar jamais, de alguma coisa que já não lhe pertencia 
porque estava completa mas que ela ainda se prendia pela incapacidade de 
criar outra vida e um novo tempo. Toda a sua infância fora franzida pelo ar 
frio que doía no nariz com gélido ardor; via a si mesma como de longe, 
pequena, a forma escura na neblina já dourada de sol, abaixada olhando na 
terra algo que não podia mais precisar; (...). (LISPECTOR, 1999: p.70) 
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 É possível observar a necessidade que Virgínia tem de partir de Granja 

Quieta para começar uma nova vida na cidade, afastando-se de um passado que a 

incomoda e daquele lugar que já não pertencia a ela, uma vez que sentia-se em 

desarmonia com o ambiente de sua infância e com os seres que estavam 

diretamente ligados a essa fase de sua vida. Ao pensar a respeito de sua mudança 

para a cidade, Virgínia conserva a esperança de continuar a viver com o irmão, 

atrelando sua vida de algum modo a dele. 

Sentia que cessara a harmonia entre seu existir e a Granja onde ela 
nascera e vivia; pela primeira vez pensava na viagem à cidade com um 
prazer nervoso cheio de esperança e raiva confusa. Brejo Alto, a neblina 
das manhãs, as ruas estreitas, a solidão de Granja Quieta permaneciam 
agora de um modo incompreensível acima dela e se antes o silêncio dos 
campos e o ruído indecifrável da mata continuavam suas próprias 
sensações, agora ela deveria mover-se numa terra fria e indiferente; (...) Daí 
a alguns anos iria embora com Daniel. Anos ainda. Com firmeza resolvia 
cerrar o coração e atravessá-los fechada para só recomeçar a viver na 
cidade (...). (LISPECTOR, 1999: p.70-71) 

 O quarto capítulo, iniciado através de uma brusca quebra da narração, mostra 

Virgínia já adulta vivendo na cidade, longe da Granja onde nasceu. Nota-se o 

distanciamento dela da família, inclusive de Daniel. Ela perde a necessidade de 

manter a convivência e a comunicação com os pais e com os irmãos, exceto com 

Daniel, de quem sente saudades, além de lamentar não poder estar na presença 

dele.  

Quando Daniel ainda vivia com ela sentia-se na obrigação de comunicar 
que iam bem. Mas agora... Seria bom andar com Daniel nessa tarde. Não 
que ele pudesse definir nela algum sentimento; apesar de sua integridade 
invulnerável ele também permitia às coisas ficarem em sua própria 
natureza. Seria apenas bom caminhar com Daniel e indicar-lhe o que via 
com aquele grunhido familiar que entre os dois valia segundo o tom. Na 
cidade o rio era liso, os coqueiros alinhados, mesmo as montanhas 
pareciam limpas e podadas, tudo se estendia à superfície realizado. 
Enquanto em Brejo Alto a existência era mais secreta – e isso ela diria sem 
falar. (LISPECTOR, 1999: p.73) 

 A ausência do irmão é algo que incomoda Virgínia, fazendo com que ela 

sempre traga as lembranças do mesmo à memória. A lembrança da figura do irmão 

faz Virgínia sentir-se melancólica. Um dos episódios em que se pode observar tal 

sentimento de tristeza por parte da mesma ocorre no jantar que Irene, amiga de 

Vicente, oferece em sua casa, onde Virgínia é questionada pelos convidados a 

respeito do irmão. Recordar a falta dele causa nela grande mal-estar. 
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E uma das mulheres, arguta, arrojadamente viva, jogou uma rápida seta em 
sua direção: 
– E seu irmão? seu simpático Daniel? 
Mas antes que ela terminasse de abrir a boca num sorriso, alguém 
respondeu por ela e sua boca novamente cerrou-se num sorriso. Alguém 
acrescentava, ele casou há tanto tempo, meu Deus! com uma moça de 
ótima família. (LISPECTOR, 1999: p.87-88) 

Deste modo, reviver a lembrança de uma vida que ela gostaria de ter tido com 

Daniel e não teve, deixa Virgínia mortificada. A sensação de ter doado toda a sua 

vida e toda a sua atenção afetiva para ele deixa Virgínia em estado de paralisia, uma 

vez que Daniel nunca correspondeu à atenção que ela a ele dispensou e no 

momento mesmo em que ele decide casar-se e viver uma vida independente da dela 

tal situação ganha maior evidência. 

O simpático Daniel. Então o modo como ela gostou dele ultrapassou suas 
forças com dificuldade e dor. O que ela desejava com o coração uniforme, 
ardente e martirizado era morrer antes dele, nunca enxergá-lo perder o 
mundo, nunca, meu Deus – ela olhava um ponto da parede com olhos 
vidrados e luminosos. (LISPECTOR, 1999: p.88) 

 Nesse mesmo capítulo, no decorrer do jantar e das interações realizadas 

entre as personagens presentes no mesmo, é possível verificar o modo como 

Vicente compreende a influência de Daniel sobre a vida de Virgínia, visto que ele 

utiliza-se dessa percepção para fazer pequenas provocações a ela, que se sente 

acuada diante dos olhares dos demais convidados participantes do jantar. 

Daniel – ele voltou-se de súbito para Virgínia assustando-a e ela 
rapidamente olhou para todos – Daniel diria nesse caso: detesto as pessoas 
de quem assisto as convulsões da inteligência... 
Todos riram, ela sorriu como se fosse mãe de Daniel e tivesse direito à 
timidez. Mas de um instante para outro pensou que eles estavam rindo de 
Daniel – corou violentamente – rindo daquilo mesmo que ela... não, ela não 
riria jamais, porém... sim, certo jeito que Daniel tinha de concluir alto uma 
coisa que todos já tinham concluído antes discretamente... era isso? ele, ele 
– por que não pensar numa só vez? zangou-se assustada – ele, prosseguiu 
com docilidade no pensamento que já conhecia, ele tinha realmente uma 
vida dura e cômica. (LISPECTOR, 1999: p.98-99)  

 No momento em que Virgínia é surpreendida com a observação que Vicente 

utiliza para fazer um pequeno escarnecimento a Daniel perante os demais, ela 

penetra numa espécie de pensamento interior, em que começa a refletir sobre a 

existência pueril do irmão. Virgínia sente-se aborrecida com a postura indiscreta de 

Vicente em face da fragilidade de seu querido Daniel. 
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 Assim, pode-se dizer que o jogo de poder estabelecido entre Virgínia e Daniel 

é algo bastante recorrente e crucial em O lustre, uma vez que as interações das 

personagens dentro da narrativa se dão primeiramente através do contato dos 

irmãos e, mesmo quando tal contato se enfraquece, Virgínia permanece guiando sua 

vida e estabelecendo relações por comparação à relação que possuía com Daniel. 

 

4.2) Os irmãos e a família: disputas veladas 

 

 Em O lustre de Clarice Lispector também se encontram relações conturbadas 

não só entre Virgínia e Daniel mas também entre eles e os demais membros da 

família. A personagem principal relembra momentos de sua infância em que tais 

interações influenciavam sua maneira de ver as situações, além de corroborarem 

para definir sua personalidade com a chegada da maturidade. 

 Relações de amor e ódio se misturam neste grupo social gerando nas 

personagens diferentes tipos de sentimentos que se contradizem e entram em 

conflito. O lustre é permeado por sentimentos como ciúme, inveja, posse, excessos, 

amor, ódio, raiva, tristeza, felicidade, entre outros. As personagens experienciam 

com intensidade esses sentimentos de acordo com o tipo de relação que 

estabelecem entre si e com o tipo de expectativa que conservam em relação a si 

mesmas e aos outros. Para umas, o sentimento pode ser vivenciado como algo 

nocivo, enquanto para outras o mesmo sentimento pode ser o alimento da alma. 

 Logo nos primeiros capítulos de O lustre, é possível constatar o papel de cada 

personagem e a relação que elas estabelecem com as figuras paterna e materna. A 

figura do pai deixa as demais personagens, de uma forma ou de outra, 

atemorizadas, especialmente a mãe, que aceita as atitudes do marido sem a elas se 

opor ou demonstrar alguma insatisfação, fazendo com que ele se sinta à vontade 

para exercer sua dominação. Em uma das passagens do texto nota-se a postura de 

inércia da mãe e o lugar ocupado por ela naquela família: “Mas ela passaria os dias 
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como uma visita na própria casa, não daria ordens, de nada cuidaria” (LISPECTOR, 

1999: p.19). 

A observação da postura materna pode ser utilizada para justificar a relação 

de poder que ocorre entre os irmãos Virgínia e Daniel, já que ela vê na mãe uma 

postura de conformismo, e, devido a esse fato, acaba por legitimar a autoridade que 

o irmão exerce sobre ela. A mãe de Virgínia, por sua vez, demonstra escancarada 

preferência por sua filha Esmeralda. É nessa filha que ela deposita sua confiança e 

seus anseios, buscando nela forças para suportar uma existência sem brilho e uma 

vida determinada pelas vontades de um marido que não cansa de humilhá-la. 

Apegava-se a Esmeralda como ao resto de sua última existência, daquele 
tempo em que respirava para a frente dizendo-se: vou ter uma filha, meu 
marido vai comprar um grupo estofado, hoje é segunda-feira... Do tempo de 
solteira guardaria com amor uma camisola fina pelo uso como se a época 
sem homem e sem filhos fosse gloriosa. Assim defendia-se do marido, de 
Virgínia e de Daniel – os olhos piscando. O marido aos poucos impusera 
certa espécie de silêncio com seu corpo astuto e quieto. E aos poucos, 
depois do auge da proibição de compras e gastos, ela soubera numa alegria 
remoída, num dos maiores motivos de sua vida, que não vivia no seu 
próprio lar, mas no do marido, no da velha sogra. (LISPECTOR, 1999: p.19) 

Nota-se que não somente a mãe mostra-se atemorizada pela figura do 

marido. Ele também consegue exercer seu poder despótico sobre os filhos, 

principalmente sobre Virgínia que, mantendo uma posição de conformismo, muitas 

vezes sente-se paralisada diante de atitudes que a enojam. Um dos momentos 

narrativos em que isso fica evidente ocorre quando familiares paternos visitavam a 

casa da família. 

O pai renascia nesses dias e Virgínia assistia-o assustada, com um 
desgosto inquieto. Ele mesmo queria servir a mesa, dispensava a negra da 
cozinha – Virgínia olhava-o agitada e muda, a boca cheia de uma água de 
náusea e atenção. (LISPECTOR, 1999: p.21) 

 No jogo de relações estabelecido entre os membros da família destaca-se a 

relação do pai com Daniel. Observa-se que há um respeito maior do pai em relação 

ao filho devido à interação se instituir entre duas personagens do sexo masculino, 

fato que deixa o pai mais encabulado e menos confiante de suas atitudes. Ele não 

afronta Daniel da mesma forma que faz com as personagens femininas que com ele 

se relacionam, uma vez que trava com o filho uma “batalha entre iguais”. 
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Daniel ergueu a cabeça, hesitou e fitou-o com resistência e desprezo. 
Perplexos e assustados todos esperavam. O pai disse devagar fixando-lhe 
os olhos, como prendendo a força do filho. 
– Você está proibido de ficar na estrada fazendo gestos... infames para as 
senhoras que passam – uma profunda palidez tornava seu rosto informe e 
opaco. Daniel parecia fixo no próprio corpo. Todos aguardavam contritos, 
interrompidos por um longo instante que jamais iniciaria um fim. Então 
Daniel desviou os olhos. A mãe abandonou-se à cadeira, amolecendo as 
pálpebras num desfalecimento de alívio. O pai acrescentou rouco e baixo, 
como exausto: 
– Me fizeram queixa. (LISPECTOR, 1999: p.34) 

 Nessa ficção percebe-se que o jogo do relacionamento familiar constitui algo 

fundamental na construção narrativa, visto que as relações entre pais e filhos são 

recorrentes nos textos da autora, que põe em xeque a durabilidade e a ambiguidade 

dos laços de amor e de aprisionamento familiares na constituição da identidade das 

personagens. Nádia Batella Gotlib, estudiosa da obra clariceana, ao fazer uma 

análise geral da biografia e da laboriosidade dos textos da autora em Clarice: uma 

vida que se conta, ressalta que, 

A força da casa e da figura do pai permanecerão nos seus textos. E terão 
papel ativo nos romances familiares de Clarice: o pai atuará nesse espaço 
que ora é doméstico, ora é selvagem, ora ambos ao mesmo tempo, e ora 
como agente repressor da criança, ora simplesmente indiferente à sua 
criatividade, ora com certa ponta de ciúme em relação aos fortes e 
indissociáveis laços de família que se estabelecem entre a mãe e o filho. De 
qualquer forma, o núcleo familiar constituirá um eixo fundamental em torno 
do qual serão construídos os textos de Clarice Lispector. (GOTLIB, 1995: 
p.78)  

Observa-se, assim, a presença da figura paterna nos textos de Clarice 

Lispector e a importância que essa figura tem no ambiente familiar como agente 

coibidor e representante da sociedade paternalista recriada e criticada pela escritora 

em seus textos. Dessa forma, é possível reconhecer, em O lustre, o lugar do 

feminino e do masculino nas relações de amor que são apresentadas e a maneira 

como Virgínia se coloca nele, principalmente quando se trata de seu envolvimento 

emocional com Daniel e Vicente. Numa das passagens do romance, momento em 

que ela está mergulhada em pensamentos sobre suas relações, há uma reflexão a 

respeito da interação homem/mulher que se estabelece entre ela e Vicente. 

Sabia porém que o homem a impediria de sofrer, arrastando-a para a meia 
sensação flutuante e equilibrada de seus corpos. Ele a forçava a não se 
desesperar, chamava-a insistente e inacessível para um rebaixamento, não 
se sabe por quê. Havia uma luta entre os dois que não se resolvia nem por 
palavras nem por olhares – e também ela sentia, surpreendida e obstinada, 
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que procurava destruí-lo, que temia os momentos de pureza do homem, 
não suportava seus instantes de solidão como se lhe fosse desagradável e 
perigoso o que neles havia. Era uma luta despercebida que no entanto os 
ligava num mesmo meio de atração, desentendimento, repulsa e 
cumplicidade. (LISPECTOR, 1999: p.156-157) 

Momentos de reflexão como estes são recorrentes em O lustre, uma vez que 

a relação feminino versus masculino ocorre em todo o romance, principalmente nas 

interações entre Virgínia e Daniel e, posteriormente entre ela e Vicente. A respeito 

da acentuada interação entre masculino e feminino dentro da obra de Lispector, 

Lucia Helena, em Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em Clarice 

Lispector, nos diz que: 

Assim, não ler o tema da emergência do feminino em Lispector – indicada 
com fartura por sintomas até de aparente superfície, como se dá com a 
galeria de mulheres que ela escolhe como protagonistas – é não ler seus 
textos num de seus traços mais específicos. Considere-se o tratamento que 
ela oferece à situação contraditória e ambígua das suas personagens 
femininas e masculinas, que vivem em estado de simultâneo 
aprisionamento, rebelião e nomadismo, numa sociedade de bases 
patriarcais. (HELENA, 2010: p.28) 

E quando voltamos a O lustre, notamos ainda, a grande dificuldade da 

personagem Virgínia em estabelecer contato, não apenas com Daniel, mas com os 

demais membros de sua família. O adiamento de qualquer contato com os pais e 

com a irmã Esmeralda corrobora para ampliar-lhe a sensação de apatia e 

consternação, fazendo com que se sinta impotente para auxiliá-los ou sentir maior 

carinho por eles ou alguma preocupação com a sua condição emocional ou física, 

com a passagem dos anos. 

A avó morrera e o pai subia as escadas ereto, os degraus rangiam. Virgínia 
adiava para o dia seguinte o cumprimento da promessa de saber se ele 
sofria e ajudá-lo. A mãe suportara uma leve moléstia, os dentes começavam 
a mostrar-se velhos e doentes. E logo que se ergueu do leito tudo poderia 
estar pronto para Virgínia voltar. Aquele tempo em Granja Quieta era tão 
plácido e inconquistável que ela admitia sem surpresa a possibilidade de 
regressar sem ao menos percorrer o campo uma vez, sem restar um 
instante tranquila junto ao rio. (LISPECTOR, 1999: p.204) 

 Virgínia começa a se dar conta do enfraquecimento dos elos familiares e da 

perda da intimidade, fazendo com que ela tenha dificuldade em reconhecer seus 

pais e sua irmã Esmeralda como integrantes de sua família. Tal constatação 

encontra-se mais especificamente no antepenúltimo capítulo, visto que este inicia o 

processo de preparação do desfecho do romance: “Olhava-os fixamente porém 



77 

 

 

 

continuava a enxergá-los como no momento de saltar do trem: os rostos 

ligeiramente tortos e infamiliares como se os visse no espelho” (LISPECTOR, 1999: 

p.205). A imagem das pessoas amadas passa a ser vista como distorção, uma vez 

que uma imagem num espelho é sempre uma cópia distorcida daquilo que está no 

campo visual. 

 Observa-se que o afastamento que a oprime não é sentindo apenas em 

relação aos familiares que permaneceram morando na Granja em que ela cresceu, 

mas também em relação ao próprio Daniel, o irmão tão amado por ela. Tal situação 

de alheamento diante dos fatos confirma a ação implacável do tempo na 

transformação das relações interpessoais, uma vez que ele faz com que tais 

interações e a consequente intimidade gerada por elas se percam gradativamente. 

Não era só de Daniel que ela se via afastada. Na sua ausência os pequenos 
fatos diários que ignorava erguiam-se em barreira e ela se sentia excluída 
do mistério da família. Entre as conversas os instantes de silêncio enchiam-
se de reserva e vaga desaprovação. Pareciam culpá-la de não continuar 
ausente, de ter vivido com eles a infância e a juventude. Como que se 
defendiam de uma acusação que na realidade ela não saberia fazer. 
(LISPECTOR, 1999: p.211) 

Nota-se que, por mais que esteja afastada do irmão, Virgínia permanece 

desassossegada com os possíveis julgamentos que ele faria a respeito dela. Em 

muitos momentos ela se vê naufragada em pensamentos sediciosos que acabam 

por isolá-la ainda mais das demais personagens. Ela passa momentos analisando o 

comportamento dos indivíduos no tocante a relacionamentos interpessoais, 

observando que, no geral, certo tipo de interação que mortifica a maioria dos 

indivíduos, é a sua fonte de vida e contentamento. 

Daniel... Como Daniel a olharia condenando; mas condenando o que? 
indagou-se. E o que sucedera de tal modo reduzia-se apenas a um silêncio 
e a uma sensação que ela compreendeu que dificilmente poderia transmiti-
lo a Daniel; assim não quis tê-lo ao seu lado, preferiu estar só – encolheu-se 
no canto do bonde; sozinha é que podia esgotar-se; as coisas mais vivas 
não tinham sequer um movimento para vesti-las, era impossível realizá-las; 
se se tentava não só não se conseguia como elas próprias morriam 
perplexas. E duas pessoas por mais silenciosas terminariam falando. 
Quando porém viessem os três dias por semana ela se ergueria de alegria 
porque enfim estava presa. (LISPECTOR, 1999: p.141) 

Uma questão de grande importância na construção do romance é a 

observação de algumas similaridades nas relações estabelecidas na família de 



78 

 

 

 

Virgínia. Sua irmã Esmeralda faz com a mãe aquilo que Daniel faz com Virgínia: 

constantemente a atormenta com suas frustrações. É relevante ressaltar também a 

natureza fria do relacionamento entre as duas irmãs, Virgínia e Esmeralda. Em 

muitos momentos o contato é tão nocivo que ambas sentem-se como se fossem 

desconhecidas, sem nenhuma afinidade a ser compartilhada, como se pode 

observar na fala de Virgínia que imprime uma crítica sobre a postura da irmã. 

– E dane-se você também. Vive se comendo viva, pensa que eu não sei? 
que eu sou cega? martirizando a pobre da mamãe, os outros, acusando, 
roendo-se como um verme... Me deixe também, então. Nunca tive nada 
com a sua vida. Nem você com a minha. (LISPECTOR, 1999: p. 213)   

Observa-se ainda em algumas passagens do romance, a postura de inércia 

de Esmeralda. Tal personagem, assim como Virgínia e Daniel, também nasceu e foi 

criada em Granja Quieta, no entanto, ela demonstra não ter tido coragem de tentar 

viver uma nova vida na cidade grande, aceitando permanecer na mesmice e na 

quietude que caracterizavam sua cidadezinha de origem. Dessa forma, constata-se 

que Esmeralda não se arriscou a viver, contentando-se com a simplicidade e a 

monotonia herdadas daqueles dias de infância. 

Ela, Esmeralda, poderia viver melhor e maior que Daniel, Virgínia, o pai ou a 
mãe, ela, ela que possuía uma força excepcional e amarga, uma 
concentração de vida que lhe dera aquela paciência inacessível através dos 
anos. Ela era realmente maior que todos eles e não se precipitara para a 
vida e para a cidade porque tivera medo. Seu medo era tão orgulhoso como 
sua força. (LISPECTOR, 1999: p.229-230) 

Nota-se que a narradora não coloca Esmeralda, perante o leitor, como uma coitada; 

ela descreve sua postura conformista, mas ressalta sua personalidade forte e 

rigorosa.  

Outros momentos de embates emocionais são recorrentes no romance. As 

relações interpessoais se mostram ambíguas e incompreensíveis para ambas as 

personagens que se dispõem a estabelecer qualquer tipo de contato. Nesse sentido, 

é irrelevante atribuir juízos de valor às atitudes das personagens, uma vez que, 

numa interação entre indivíduos, cada qual possui suas razões e crenças para 

adotar certas posturas. 

Como culpar ambos? tudo era tão difícil, havia tantas formas de ofensas 
entre os que se amavam e tantas formas de não se compreender; nada de 
especial fora atingido com o seu amor; ela respirava devagar, suave 
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docemente, a mão pousada sobre o peito onde pulsava um coração que era 
feito de surpresa, cansaço e vinho. (LISPECTOR, 1999: p.186) 

Constata-se também que a existência de embates não é, necessariamente, 

sinônimo de falta de amor. De fato, ao que parece, indica, antes de mais nada, a 

exacerbação desse sentimento, apesar da presença da dúvida. 

Outro ponto de relevo e de enlace na trama de Lispector é o questionamento 

incessante de Virgínia em relação ao amor que sente por Daniel e pelas demais 

personagens com quem conviveu ou que de certa forma ainda fazem parte de sua 

vida. Em alguns momentos é possível notar que ela faz uso de palavras afetuosas 

que não condizem com seus reais sentimentos em relação à família. 

Meus amores, pensava de olhos úmidos, consciente do falso da expressão, 
aprofundando-a com mais gosto. Um amor real, doloroso e largo, escapava 
de seu peito e ela sorria emocionada e benevolente com a força dos 
próprios sentimentos. (LISPECTOR, 1999: p.215) 

Quando o romance vai chegando ao fim, tornam-se evidentes as mudanças 

ocorridas nas relações familiares devido à passagem implacável do tempo e ao 

consequente desgaste trazido por ela. Um exemplo da deterioração das relações e 

dos sentimentos pode ser observado numa das conversas que Virgínia tem com sua 

irmã, Esmeralda, quando retorna ao ambiente de sua infância.  

Inclinava-se para ela, ouvia com certo desprezo e um pouco de ironia, 
apesar do interesse. Quanto a Virgínia, pela primeira vez experimentava 
uma conversa entre mulheres. Mesmo sem amor ou compreensão era bom 
conversar com Esmeralda. (LISPECTOR, 1999: p.221-222) 

Nos últimos capítulos, a narradora vai descortinando ao leitor as 

transformações que acabaram por lançar Virgínia no isolamento, devido ao ápice do 

rompimento de seus relacionamentos com as demais personagens. Dessa forma, 

Virgínia vai se dando conta de que assim como é difícil amar Daniel, o mesmo 

ocorre com seu sentimento por Vicente, o que nos leva a pensar se, porventura não 

seria confusa a maneira que ela tem de amar ambas as personagens masculinas, 

assim como os membros de sua família. Dessa forma, pode-se entrever que a 

obscuridade no modo de compreender as relações interpessoais faz parte da própria 

personalidade de Virgínia, já que ela vive em permanente conflito emocional. 

Sim, sim, quem sabe? por enquanto ela era tão horrivelmente limpa de se 
amar. Não como Vicente que ela só agora conhecia. Não, ele não era limpo 
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de se amar, com ele o amor era como o interior dos olhos cerrados, 
arrastado rapidamente em incompreensão, em satisfação obscura cheia de 
mal-estar, ela agora o sabia. (LISPECTOR, 1999: p.114) 

 Existem algumas passagens no romance que marcam esse rompimento dos 

laços que ligavam Virgínia ao irmão, como por exemplo: “Alugou um táxi e assoando 

o nariz lançou mais um olhar para o edifício quadrado, claro e velho onde ela e 

Daniel tinham sido pela última vez irmãos.” (LISPECTOR, 1999: p.117) Para ela, o 

relacionamento com o irmão feneceu de tal forma que ela sente como se eles não 

fizessem mais parte da mesma família. 

 Tal rompimento do laço afetivo com o irmão marca também uma severa 

mudança na vida da personagem que passa a enfrentar situações diversas de 

adaptação. Após encontrar-se solitária,Virgínia acaba aceitando ir morar com suas 

duas tias velhas, porém não agüenta a convivência com elas. Ela se vê atordoada 

por sentimentos que ultrapassam a razão, como se observa na seguinte passagem 

do romance: “Passou a noite acordada arrumando malas, disfarçando um 

sentimento de horror e medo que apontava no seio e que ameaçava lançá-la para 

fora da compreensão.” (LISPECTOR, 1999: p.123) 

 Dessa forma, na medida em que sua convivência na casa das tias piora, ela 

decide mudar-se para uma pensão, passando a levar uma vida de intenso 

retraimento. A vida de Virgínia na pensão e o vazio dessa condição podem ser 

constatados na seguinte passagem: “Sim, fora um período muito triste e sem 

palavras, sem amigos, sem ninguém com quem trocar compreensões rápidas e 

amáveis.” (LISPECTOR, 1999: p.123) 

Nesse período de alheamento, Virgínia escrevia cartas a Daniel na tentativa 

de, conscientemente, mobilizá-lo para o fato de que sua vida tinha mudado 

austeramente no momento em que ele decidiu deixá-la para viver nova vida. 

Observa-se o próprio questionamento do sentimento dela em relação aos outros, 

visto que ela usava os sentimentos para manipular o irmão e as outras personagens.  

Escrevia longas cartas a Daniel, às vezes de um só jato vívido e sombrio. 
Relia-as com agrado antes de enviá-las e parecia-lhe que eram 
verdadeiramente inspiradas pois embora contassem a realidade ela não a 
enxergava nos momentos em que a suportara. Duvidava se eram sinceras 
pois o que sentia nunca fora tão harmonioso como o que relatava, mas 
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sincopado e quase falso. Não, não era infelicidade o que ela sentia, 
infelicidade era alguma coisa úmida de que alguém podia se alimentar dias 
e dias encontrando o prazer, infelicidade eram as cartas. (LISPECTOR, 
1999: p.125) 

Assim sendo, pode-se notar que no jogo das relações humanas existem fatos 

que geram relevantes contradições como, por exemplo: a proximidade que se perde 

com a aproximação, que é observada na passagem: “Na rua ela poderia ser 

descoberta pelo olhar de alguém – a secreta união que sentia com as pessoas até 

conhecê-las intimamente.” (LISPECTOR, 1999: p.107) Fica subentendida nessa 

frase do romance que a cumplicidade que, no geral é sentida quando dois seres não 

são familiares um ao outro é imediatamente perdida, ou sentida dessa forma, 

quando a intimidade se faz presente. 

É isso o que parece ocorrer entre Virgínia e os membros de sua família: com 

o passar do tempo e com o desgaste das relações, devido até mesmo à intimidade 

do convívio, tais personagens sentem-se fatigadas e acabam travando embates 

velados entre si. 

 

4.3) A interação com os outros seres da convivência 

 

 No presente capítulo o olhar analítico volta-se a examinar os tipos de relações 

interpessoais que se estabelecem entre Virgínia, as demais personagens e, em 

especial, com Vicente, Miguel, Adriano, Maria Clara, Rosita e Irene.  

Uma das principais personagens citadas pela narradora no romance é 

Vicente, homem com quem Virgínia se casa e mantém um relacionamento amoroso. 

Observa-se que Virgínia parece tentar suprir a falta que Daniel lhe faz através de 

sua aproximação com Vicente, uma vez que ela se vê sozinha a partir do momento 

em que o irmão decide casar-se com Rute e retornar a Granja Quieta.  

O amor viera numa só vaga apagando a espera. Mas a força que possuíra 
quando era virgem ela jamais a teria de novo. Ao mesmo tempo sentia a 
consciência firme de que nada se alterara, nada. Não exatamente isso... 
Mas que Vicente e a cidade eram temporários como a chuva que não pode 
durar. Gostaria de dizê-lo a Vicente, seria bom que ele notasse que não a 
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fizera feliz – ou fizera? – e então dissesse: mas Virgínia, meu bem, eu não 
quero isso... Ela lhe responderia: mas eu me sinto tão feliz em sofrer por 
você... é o máximo que eu posso fazer por alguém... ela sofrera por Daniel, 
só isso. (LISPECTOR, 1999: p.93) 

 Virgínia sente necessidade de reproduzir com Vicente atitude similar àquela 

que mantivera com o irmão, deixando que ele a possua completamente e da forma 

como ele acha conveniente, visto que ela julga não merecer mais do que lhe é 

oferecido e legitima a continuação de sua postura de conformismo diante da 

infelicidade que experimenta. 

Observa-se também que, devido a essa postura de subordinação, Virgínia 

sente grande necessidade de contar, de por para fora as experiências que vivencia, 

visando despir-se, de alguma forma, das máscaras que cria para legitimar sua 

interação com os demais, especialmente em relação a Vicente. Ressalta-se ainda, 

que ela sabe o que contar e o que esconder, uma vez que entende que ele não a 

compreenderia.  

Na passagem a seguir, fica clara também a solidão de alguém que não tem 

com quem dividir suas experiências. Ao contrário do que Virgínia gostaria que 

ocorresse, Vicente não é indicado para dar-lhe suporte emocional; ele é, inclusive, 

bastante impiedoso em seus julgamentos. 

E se contasse a Vicente... Sentia necessidade de narrar-lhe. Mas sobre 
aquilo que poderia contar, ela conhecia tanto quanto podia conhecer em si 
mesma as sensações enquanto olhava longamente um claro copo d`água. 
Assim a necessidade de confessar era o único sentimento que existia, a 
única realidade inquieta. O que contar? Lembrava-se também, como a 
tempo, de que a piedade em Vicente era quase um desapontamento. Não, 
nada lhe contaria, nem mesmo sobre a Granja. (LISPECTOR, 1999: p.156) 

 Ao longo do romance, mais especificamente quando este vai chegando ao 

fim, Virgínia se vê imersa numa confusão de sentimentos. Quando chega o 

momento em que ela precisa decidir se retorna ou não à Granja Quieta, a 

personagem começa a refletir sobre sua complexa relação com Vicente, idealizando 

a possível falta que ele sentiria dela como se esta fosse inevitável por mais que ele a 

quisesse encobrir.  

Interromper a vida na cidade agora que esta se tornava um pouco 
inteligível. Vicente. Ah mas rever Daniel... mas Vicente. Sabia que já 
resolvera ir porém raciocinava, duvidava, fazia contas numa certa vaidade e 
com alguma satisfação. Afinal compreendeu até que ponto estava clara nela 
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própria a viagem. Submeteu-se pois. Durante dois dias não foi ver Vicente, 
arranjava as malas, combinava friamente com Miguel a venda dos móveis 
por um baixo preço, explicava-lhe que naturalmente voltaria logo porém 
moraria numa pensão, talvez na casa das primas – ela estava tão ocupada! 
Depois de alguns pensamentos interrompidos parecia ter resolvido nada 
contar a Vicente sobre a partida. Imaginava como seria difícil dizer-lhe e ver 
no seu rosto – ah ela o adivinhava – não a surpresa, o desgosto, a saudade 
mas aquela expressão vazia e delicada que ele tomava quando queria 
tornar indecifráveis os seus pensamentos. (LISPECTOR, 1999: p.161-162) 

 Virgínia começa a pensar sobre sua partida da cidade, refletindo sobre as 

concessões que deve fazer ou para se manter ao lado de Vicente ou para rever seu 

querido Daniel. Esse momento de meditação acaba perdurando por alguns instantes 

e Virgínia se surpreende com o modo como ela própria lida com as atitudes ou 

situações que a machucam emocionalmente. Observa-se, por isso, uma postura, 

pode-se dizer, masoquista por parte de Virgínia, visto que ela tem dificuldade de se 

afastar daquilo que a incomoda e, em muitos momentos, parece gostar dos maus 

tratos por que passa. 

E por que partir? ainda poderia avisar ao pai que não era possível 
interromper agora os estudos... sim, por que não desistir? dizia-se cheia de 
uma alegria presa e doída, sempre criara estados insuportáveis a si própria, 
ela mesma, ela mesma... porém podia interrompê-los, agora podia... 
Alguma coisa achava-se no entanto mudamente resolvida e ela não poderia 
jamais voltar atrás. (...) se eu quisesse com toda força poderia interromper a 
descida, subir e fechar-me no quarto? e sabia que não era possível, que 
não era possível degrau por degrau e lá estava ela perplexamente sentada 
à mesa com todos. (LISPECTOR, 1999: p.163) 

 No quarto capítulo, momento em que Virgínia se prepara para ir ao jantar na 

casa de Irene, interrompe sua saída do apartamento para cortar o talo das flores 

caseiras e colocá-las no decote de seu vestido. As flores são vistas como um 

elemento que gera surpresa na personagem, além de lhe causar uma sensação de 

segurança e poder. 

Antes de sair, com a mão no trinco da porta, aquela empertigada e 
cuidadosa sensação do pó de arroz e da fragilidade de sua aparência, 
lembrou-se e com lenta frieza pegou numa tesoura, cortou o talo de três 
flores, das flores duras e opacas, prendeu-as ao decote do vestido, lá onde 
viviam seus seios grandes e seu coração, velados. (LISPECTOR, 1999: 
p.78) 

Esse poder representado pelas flores que põe no decote e exibe para os 

outros dá forças a ela para estar na presença de Vicente e Adriano e para legitimar 

sua chegada à casa de Irene. Virgínia se refere às flores como “flores resistentes” 
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(LISPECTOR, 1999: p.79), enfatizando o domínio que elas possuem e a influência 

que causam em seu comportamento. É curioso observar o caráter dúbio dessas 

flores que, simultaneamente, carregam em si a altivez que a faz sentir-se viva e 

consciente do absorvente sentimento de morte que elas sugerem conter. 

E eis que de longe, saltando do ônibus e andando sobre os paralelepípedos 
de pedra polida e sobretudo mantendo acima do que pudesse acontecer a 
mesma realidade, erguendo a si própria como um bouquet de flores sobre 
multidão, ela percebeu Vicente com Adriano à sua espera. Tão subitamente 
percebeu-o com surpresa que num movimento de vida e confusão as flores 
ligavam-se ao cheiro morto das construções, à vaga tarde perdida, triste ou 
alegre? (LISPECTOR, 1999: p.79) 

O jantar na casa de Irene é um episódio que gera inquietação em Virgínia, 

uma vez que ela não se vê apta a enveredar-se no jogo das interações sociais e 

emocionais que uma situação como essa solicita. No quarto capítulo do romance, 

ocasião do jantar, as flores são vistas como uma forma de encorajamento que a 

auxilia a manter-se serena e altiva. Essas flores, numa situação simétrica, lembram 

as flores de Laura no conto “A imitação da rosa”, que compõe a antologia de contos 

Laços de família. 

 Em “A imitação da rosa”, Laura, recentemente recuperada de um distúrbio 

emocional, retorna a sua casa. Enquanto espera o marido chegar do trabalho e se 

prepara para o jantar com amigos da família, ela é surpreendida por pensamentos 

inquietantes e se depara com o bouquet de rosas que havia comprado pela manhã. 

A beleza e a perfeição dessas rosas transformam-se num transtorno para Laura que, 

ora sente-se ameaçada pela presença das mesmas, ora se vê dona de grande 

poder e excitação. Ela fica em dúvida se deve permanecer com as rosas ou se deve 

arrumar uma desculpa para se livrar delas. 

E quando olhou-as, viu as rosas. 
E então, incoercível, suave, ela insinuou em si mesma: não dê as rosas, 
elas são lindas. 
Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente 
mais intenso, quase tentador: não dê, elas são suas. Laura espantou-se um 
pouco: porque as coisas nunca eram dela. 
Mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas: eram. Olhou-as com 
incredulidade: eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais 
adiante, pensaria: suas como nada até agora tinha sido. (LISPECTOR, 
1998: p.46) 
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Laura opta por enviá-las, como sinal de cortesia, a Carlota, que a convida para 

jantar, desse modo atenuando o sinal de força, beleza, liberdade e vigor das rosas 

que a ameaçavam. 

 No capítulo que antecede os dois últimos do romance de Lispector, pode-se 

notar que a personagem Virgínia traz à memória momentos em que ela esteve na 

presença de Vicente, questionando sua importância em sua vida e suposto amor 

que acreditava sentir por ele. Em alguns momentos, esse sentimento de “amor” 

parecia ser tão intenso a ponto de ser capaz de desestabilizar os pensamentos de 

Virgínia e conduzi-la a topos de êxtase e de grande placidez. 

Via as estrelas duras e calmas, pensativa antes de dormir – refletia coisas 
tão altas que nem vivendo todas as coisas poderia realizar seu pensamento: 
Vicente era um homem; ele estava vivendo longe. Eu te sinto em alguma 
parte e não sei onde estás – conseguia ela pensar em palavras. Seu amor 
era tão fino que ela sorriu constrangida, atravessada por uma frígida 
sensação de existir. Parecia-lhe extremamente estranho que nessa mesma 
noite ela vivesse nesse mundo, que não estivessem juntos e ela não visse o 
que ele fazia, tão mais forte que a distância era o seu pensamento de amor. 
(LISPECTOR, 1999: p.224-225) 

 A Virgínia não é permitido aceitar serenamente os sentimentos que a 

atravessam. O amor por Vicente e o questionamento desse amor são pensamentos 

constantes, fazendo com que ela chegue a pensar que, de fato, pode nunca ter 

sentido verdadeiro amor por ele. 

Meu amor, meu amor – dizia e por um certo esforço o amor afinal 
estremecia tanto no seu interior que pela primeira vez subia a uma 
irrealidade e a uma inconquista, parecia não existir confundindo-se com o 
que havia de mais arrebatado no sonho. (LISPECTOR, 1999: p.225) 

 Outra interação relevante se dá entre Virgínia e Adriano, amigo de Vicente e 

homem por quem Virgínia sente certa repugnância. Em algumas passagens do 

romance é possível notar o cuidado de Adriano com Virgínia. Entretanto, Virgínia 

parece não se importar com a atenção que ele dispensava a ela. Tal cuidado faz-nos 

pensar se não seria um sinal de que ele possuía algum sentimento por ela. 

Adriano perguntava-lhe de quando em quando por Virgínia, ele que não 
indagara sobre Maria Clara, sobre Vera e ria com um prazer sacudido de 
Vicente enganar toda a família de Irene, inclusive a criança. Inclusive a 
criança – surpreendeu-se Vicente contra Adriano com censura e hesitação. 
Sentiu mais uma vez que o amigo tinha algum pensamento sobre Virgínia, 
que ele lhe dava mais importância do que ela merecia. Mas como explicar a 
Adriano que Virgínia era... era pouco? tinha algo estanque e sempre seco, 
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como coberta de folhas. Era isso? não, não era isso, pois ele não sabia 
sequer pensar quanto mais transmitir sua impressão de vago desgosto 
sobre aquela mulher que parecia estar se desenvolvendo aos poucos entre 
suas mãos e que não orgulharia nenhum homem. Incômoda, incômoda, 
sem dar prazer... (LISPECTOR, 1999: p.167) 

 Mais uma relação de importância que se dá com Virgínia ao longo do 

romance é o deslumbramento por Maria Clara, uma das convidadas presentes no 

jantar de Irene. No entanto, Virgínia tem medo de estabelecer com ela uma nova 

relação de dependência, devido à sensação de admiração e de surpresa diante da 

postura confiante de Maria Clara. 

Maria Clara ria, tornava-se mais vulgar, mais velha e mais atraente e 
Virgínia prendia-se ao som de seu riso entre séria e assustada. Cada vez 
mais temia ser fascinada por ela como o fora por Daniel na infância e tornar-
se sua escrava. Porém Maria Clara nem sequer lhe daria ordens e de tal 
modo não precisava de Virgínia que a ofendia. (LISPECTOR, 1999: p.91) 

 Nota-se que Maria Clara aparenta possuir uma confiança em si mesma que 

acaba assuntando Virgínia, que demonstra insegurança e receio diante da postura 

da primeira. Em algumas passagens, constata-se que Maria Clara parece levar uma 

vida mais instigante e mais interessante do que a que Virgínia leva. Na visão de 

Virgínia, Maria Clara era insuperável, enquanto ela era comum, insípida. 

Sua intimidade era rica e intransponível, uma vida secreta cheia de 
detalhes, enquanto Virgínia quase poderia viver publicamente, sob uma 
árvore. Com Virgínia não se correria jamais o risco de tomar excesso de 
confiança e transpassar ridiculamente o permitido – sua intimidade mesmo 
violada parecia não ser possuída, inútil aspirar o seu perfume, ver suas 
frescas roupas internas, assistir seu banho; só ela mesma usava seu 
ambiente. (LISPECTOR, 1999: p.85) 

 No fim do jantar, Maria Clara tenta firmar com Virgínia a possibilidade de 

terem um novo contato ao convidá-la para passar a frequentar sua casa. Virgínia, 

entretanto, parece mostrar-se alheia ao convite, ainda que estivesse numa espécie 

de êxtase diante das emoções vividas durante o jantar, numa série de interações 

que alternaram momentos de felicidade e de frustração. 

Maria Clara caminhou até ela e como se lhe entregasse uma rápida flor 
disse sorrindo: 
– Virgínia venha um dia a minha casa... Não estou convidando por convidar, 
repetiu... Venha... moro sozinha... Vamos ter uma boa conversa entre 
mulheres, vamos falar sobre soutiens, dores mensais... o que você quiser... 
combinado?  
Virgínia ria confusa encantada, ria demais animando o corpo: sim, sim... 
está combinado... (LISPECTOR, 1999: p.103) 
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 Outro ponto relevante, que faz lembrar a relação já exemplificada de Virgínia 

com a personagem Maria Clara, é a interação que ela estabelece com a irmã de 

Vicente, Rosita. Enquanto Virgínia parece estar encantada e hipnotizada com a 

figura de Rosita, esta age com extrema frieza e desprezo, mostrando-se impassível 

à curiosidade de Virgínia. Observa-se que Virgínia vê em Rosita aquilo que ela 

nunca conseguiu ser.  

(...) mas ela seria impura quando chegasse a sua vez. Lia livros policiais e 
sua voz era ligeiramente rouca. Virgínia olhando-a sentia uma inveja 
intolerável, fitava-a com avidez e frio. Rosita desprezava-a com olhos sem 
curiosidade. Virgínia recusou o cigarro agradando-a com ânsia e baixeza. 
(...) Sentia-se culpada junto com Vicente – em frente a ambos estavam a 
virgem vestida de linho branco e de braços nus, o nariz grande e bem feito, 
a pele pálida de gardênia. Como ouso viver. Sempre fora invejosa, a 
verdade devia ser dita. (LISPECTOR, 1999: p.158) 

 Esse tipo de interação que Virgínia estabelece com a irmã de Vicente 

configura-se como ponto-chave dos tipos de relações que ela estabelece com as 

demais personagens. Está sempre presente no convívio de Virgínia o sentimento de 

abdicação em prol da vontade do outro, cuja essência encontra-se também na 

questão da morte, elemento reincidente em vários trechos do romance. 

Caminhou com Vicente pelas ruas sem olhá-lo até o apartamento. Ele 
também parecia de algum modo tocado, tratava-a com uma animação 
interrompida por intervalos – no elevador tocou-lhe a cintura com a mão e 
ela esquivou-se quase bruta. Mas no quarto entristeceu-se, mostrou-se 
tranquila, resignada, amou-o com um tom estranho e pensativo que ela 
própria não conhecia, amando nele a irmã inacessível, o pai e a mãe 
mortos. (LISPECTOR, 1999: p.159) 

É interessante salientar que não é apenas no contato com indivíduos adultos 

que Virgínia falha. O contato com algumas crianças que encontra na rua gera nela 

grande sensação de medo. A ousadia das crianças a assusta e alarga o sentimento 

de temor, de desagrado e o de intimidação. Ela se sente atemorizada por qualquer 

pessoa que tente afrontá-la com sua segurança, já que ela é uma personagem 

insegura que está constantemente expondo essa fraqueza aos demais. 

– Ué, então não se pode olhar! disse a mais ousada, com rosto sonso e 
cínico, iniciando o ataque. Todas riram excitadas, prontas para alguma 
coisa nova. O terror apoderou-se de Virgínia, ela apertou os lábios, sentiu-
se perdida. Olhou-as desamparada e cautelosa enquanto a cabeça vazia 
palpitava como um coração. Com um pensamento rápido, febril e quase 
doloroso de intenso, ela precisava agradá-las – falou com ar humilde, aflito 
e duro, observando-as: 
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– Vocês sabem, eu não estou passando bem. Imaginem que não como há 
dois dias, só tomo chá! – fitou-as consternada, elas recuavam surpresas 
pela mudança, pareciam duvidar de sua sinceridade e perscrutavam-na 
como se isso pudesse ser uma história inventada para crianças. 
(LISPECTOR, 1999: p.149) 

 A partir do contato que estabelece com tais crianças na rua, Virgínia começa 

a pensar sobre sua legítima falta de instinto maternal. Ela não se vê na figura de 

mãe sob nenhuma hipótese, concluindo assim que não nascera para tal fim, ou seja, 

ela aceita sua condição sem procurar outros subterfúgios. 

Sobretudo ela não era das que têm filhos. E se os fizesse nascer algum dia, 
ainda seria daquelas que não têm filhos. E se toda a vida que vivesse 
divergisse da que deveria ter vivido, ela seria como deveria ter sido – o que 
poderia ter sido era ela profundamente, inefavelmente, não por coragem, 
não por alegria e não por consciência mas pela fatalidade da força do 
existir. Nada lhe roubava a unidade de sua origem e a qualidade de sua 
primeira respiração, mesmo que estas se sepultassem sob o próprio 
contrário. (LISPECTOR, 1999: p.154) 

 Virgínia também se lembra de outras interações; inclusive uma delas 

realizada em sua infância. Nota-se que a mesma postura de submissão já podia ser 

vista. Verifica-se que ela constantemente idealiza e superestima aqueles com quem 

estabelece algum contato. No entanto, observa-se que ela está sempre testando as 

reações das demais personagens através dessa postura pusilânime que adota. Ela 

não apenas aceita ser ferida pelos outros, mas também os fere.  

Lembrara-se de que uma vez tivera uma colega e que simplesmente a 
amava, tanto como poderia amar Maria Clara. A menina – como lembrar-se 
de seu nome? a menina tinha longos cabelos dourados e olhos azuis, 
pequenos, maldosos. Enquanto Virgínia permanecia no seu medo e na 
timidez tudo era leve e delicado entre ambas; depois foi ganhando em 
confiança e um dia no meio dos risos de uma brincadeira – tudo estava tão 
solto, tão natural e tão feliz... sinceramente, como poderia adivinhar...? ela 
segurara na riqueza da sua amiga, nos cabelos longos e alguns fios 
trêmulos e assustados rebentaram, restaram nas suas mãos; a outra gritara 
de dor, voltara-se para Virgínia que ainda guardava o excessivo sorriso de 
alegria nos lábios já sobressaltados, e para a mão culpada, fechada e 
perplexa no ar; gritara: grande bruta! Sim, sim, fora isso mesmo. E um dia 
ela pegara na filha da vizinha e segurara-a nos braços até que entre ambas 
só havia intimidade; o nenê todo cheirava à própria boca, a quarto de 
mocinha dormindo. Quis abraçá-la e a menina chorou, a mãe veio de olhos 
atentos, a criancinha disse: ela fez dodói, a mãe retirara a filha dizendo que 
não era nada. Sim, acontecera tudo isso. (LISPECTOR, 1999: p.178) 

 Assim, ao analisarmos esses outros seres que com Virgínia interagem, pôde-

se constatar que eles são elementos essenciais no desenvolvimento dos momentos 
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conturbados do romance, uma vez que, em muitos casos, essas personagens são 

responsáveis por desencadear ou exacerbar a crise emocional no outro. 

 

4.4) Reflexos de relações conturbadas 

 

Relações humanas são, na maioria das vezes, imprevisíveis, não havendo 

possibilidade de se conhecer o resultado das mesmas em seres humanos 

igualmente irregulares no que diz respeito a ações e sentimentos. Cada ser humano 

é um indivíduo único com valores e formas de sentir singulares, dificultando-se 

assim o convívio deste com os demais seres. Numa interação qualquer entre dois 

indivíduos, existe sempre aquele que se mostra mais suscetível ao outro, abrindo 

brechas para que esse outro destrua, pouco a pouco, suas expectativas e, por 

vezes, contribua para transformar sua personalidade. 

Em O lustre, a narrativa é construída e amarrada através dos arrolamentos e 

tensões interpessoais que se dão entre as personagens. Nesse romance, os 

sentimentos de amor e de seus correlatos fazem parte da história de uma 

personagem que remonta a sua origem a partir das lembranças e imagens que cria 

sobre sua infância e a relevância que esse período teve para o seu 

amadurecimento, além de reavaliar seu presente a partir desses momentos do 

passado.  

Vale sublinhar que pode ser observada no romance uma divisão em duas 

partes: uma em que a personagem adulta relembra os momentos da infância e outra 

em que a personagem já adulta vivencia situações presentes. Antonio Candido em 

artigo intitulado “No raiar de Clarice Lispector” analisando o primeiro romance da 

autora, Perto do coração selvagem, ressalta esse tipo de divisão como elemento 

estruturante de sua trama narrativa. Segundo ele,  

A narrativa se desenvolve a princípio em dois planos, alternando a vida 
atual com a infância da protagonista. A sua existência presente, aliás, 
possui uma atualidade bastante estranha, a ponto de não sabermos se a 
narrativa se refere a algo já passado ou em vias de acontecer. (CANDIDO, 
1970: p.129) 
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Em O lustre, a existência desses dois planos corrobora na complexidade temporal 

da narrativa, de forma que ambos os momentos vividos pela personagem Virgínia 

são relevantes no delineamento do perfil da mesma.  

Como já foi prévia e brevemente referenciado, os primeiros capítulos do 

romance referem-se ao resgate da memória da infância da protagonista. Analisando 

mais pormenorizadamente, sabe-se que a memória relaciona-se à capacidade 

humana de armazenar informações que podem ser revisitadas em outros tempos do 

passado, estando relacionada à História, já que os indivíduos frequentemente a 

consultam visando buscar dados e abstrações que os façam compreender o 

presente. Nas palavras de Le Goff, “a memória, na qual cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro” 

(LE GOFF, 1996: p.471) 

Ao longo do romance, com o passar dos acontecimentos e com o 

depauperamento progressivo de seus relacionamentos, é possível observar que, 

para Virgínia, rememorar o passado é algo que faz com que ela se sinta 

desorientada e abatida. Em muitos momentos, fica a sensação de que ela não 

consegue encontrar-se no presente, tampouco no passado, além de existirem 

situações em que ela sente como se estivesse vivenciando o mesmo momento em 

épocas diferentes.  

Desmemoriada vivia simplesmente sua vida sem êxtase; no entanto uma 
estranha atenção tomava-a por vezes, vagamente tentava pensar de como 
emergia da infância para o solo, procurava orientar-se inutilmente; em raro 
momento parecia-lhe ter vivido o mesmo instante em outra época, noutra 
cor e noutro som – interrompia-se de súbito o seu ritmo, ela estacava e com 
uma calma feita de susto e cuidado tateava no seu interior, procurava 
descobrir. (LISPECTOR, 1999: p.144) 

 Constata-se, então, ao analisar a presença dessa memória infantil em O 

lustre, que Virgínia acha difícil reconhecer-se naquela menina que ela foi e que 

agora permanece apenas nos flashes de memória que estão escondidos em sua 

mente. Os vestígios que sobraram são tão desconexos e imprecisos que a 

personagem questiona a veracidade dos mesmos. Além disso, ela, em certos 

momentos de reflexão, duvida sobre a maneira como os fatos do passado de sua 

vida teriam ocorrido, uma vez que, em alguns casos, ela possui apenas o relato de 



91 

 

 

 

outras pessoas a respeito deles, o que dificulta e acaba por confundir suas próprias 

lembranças de tais acontecimentos. 

Buscava com paciência recordar-se mais nitidamente daquela sua meninice 
sem acontecimentos; um ou outro fato erguia-se na sua memória como 
pilares distanciados numa limpidez sem apoio. Mal aproximava-se deles 
sentia-os se dissolverem ao seu toque. De que vivera então? reunia uns 
pobres fatos que não eram realmente desenterrados por ela própria mas 
pela palavra relembrada dos outros ou pela recordação de já ter conseguido 
recordar, reunia-os, organizava-os mas faltava-lhe um fluido que lhes 
fundisse as extremidades num mesmo princípio de vida. (LISPECTOR, 
1999: p.144)   

Ainda a respeito da memória infantil, Freud ressalta o seu caráter enigmático, 

uma vez que, além dos vestígios de infância serem imprecisos, eles são pouco 

rememoráveis. Assim, as reflexões trazidas por esse estudioso nos fazem 

compreender com mais clareza o que ocorre com a personagem que Clarice 

Lispector põe em cena e cujas atitudes intrigam o leitor. Freud, portanto, afirma que: 

(...) ninguém discute o fato de que as experiências dos primeiros anos de 
nossa infância deixam traços não erradicáveis nas profundidades de nossas 
mentes. Se, entretanto, procuramos averiguar em nossas lembranças quais 
as impressões que foram destinadas a influenciar-nos até o fim da vida, o 
resultado é: ou absolutamente nada ou um número relativamente pequeno 
de recordações isoladas que são frequentemente de importância duvidosa 
ou enigmática. (FREUD, 1976: p.333) 

 Ao longo da narrativa, através da fala da personagem e de como ela 

reconstrói suas memórias, é possível perceber que sua lembrança sobre o passado 

não é algo muito preciso. O tempo passado é visto por Virgínia como algo 

impessoal, como se a ela não tivesse pertencido e como se a pessoa que a 

representava não fosse, de fato, ela mesma. É como ver uma fotografia. Esta 

congela imagens. E essas imagens após algum tempo adquirem novo significado a 

respeito de eventos que ocorreram no passado. Metaforizando a questão dessa 

propriedade da imagem, nota-se que a personagem tem dificuldade de se 

reconhecer como parte daquele momento passado, uma vez que tem uma nova 

imagem sobre si e sobre as coisas que a cercam e que a influenciam. 

Ela mesma vivia agora em pé como uma coluna erguida – o que ficava atrás 
era o mundo anterior à coluna, um tempo morno e íntimo, porém se 
pensava nele procurando revivê-lo, de súbito um tempo impessoal, ar fresco 
vindo dum abismo de névoas vagarosas. Buscava sentir seu passado como 
um paralítico que inutilmente apalpa a carne insensível de um membro, mas 
naturalmente sabia sua história como todas as pessoas. Via-se separada do 
próprio nascimento e no entanto sentia difusamente que devia estar de 
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algum modo a prolongar a infância numa só linha ininterrupta e que sem se 
conhecer desenvolvia algo iniciado no esquecimento. (LISPECTOR, 1999: 
p.145) 

Há outras situações em que Virgínia tenta rememorar alguns momentos de 

sua infância como, por exemplo, a dinâmica de sua sala de aula quando estudava, 

recordando circunstâncias em que ela se alheava do conjunto para adentrar seu 

próprio mundo. É interessante observar a visão que a personagem tem das 

situações vivenciadas, isto é, ela traz a cena à memória como se esta fosse um 

quadro e consegue lembrar-se dos mínimos detalhes. No entanto, ao mesmo tempo 

em que a imagem do passado ressurge inesperadamente, desaparece num lampejo, 

deixando na personagem a sensação de vazio. Tudo é narrado de forma a deixar o 

leitor, à primeira vista, suficientemente confuso a respeito do período temporal em 

que se encontra a personagem e da transição sutil que ela faz do presente ao 

passado e vice versa. 

Um momento depois numa queda minúscula e silenciosa, as coisas 
precipitavam a sua verdadeira cor. A sala, o céu, as meninas, 
comunicavam-se entre si com distâncias já marcadas, cores e sons fixos – o 
deslizar de uma cena muitas vezes ensaiada, Virgínia compreendia 
desapontada que tudo fora visto há anos. Para de novo enxergar o que vira 
e que agora fugira como para sempre, tentava começar pelo fim da 
sensação: abria os olhos bem grandes de surpresa. Mas em vão: ela não 
erraria mais e veria apenas a realidade. (LISPECTOR, 1999: p.52) 

É necessário destacar a importância da análise da memória como processo 

criativo da literatura, uma vez que a narradora de Lispector utiliza-se da mesma 

como uma construção/desconstrução daquilo que ela representa como verossímil de 

ter ocorrido. O próprio Freud, precursor nos estudos relacionados à memória 

individual, já comparara a construção da memória à ficção, dizendo que “as 

pessoas, com frequência, constroem tais coisas inconscientemente – quase como 

trabalhos de ficção” (FREUD, 1976: p.346). 

A respeito disso podemos perguntar até que ponto o que a personagem diz 

ou julga pode ser encarado como verdade, já que sua fala ou a fala da narradora a 

respeito dela é geralmente a própria desconstrução de uma possível idéia de 

verdade. Tal fato pode ser notado quando a narradora ressalta que “Sobretudo ela 

sempre possuíra uma memória extraordinária para inventar fatos.” (LISPECTOR, 

1999: p.145) 
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 A reconstrução do passado de Virgínia faz com que ela reflita sobre a 

importância dos acontecimentos para sua vida, já que, quando decide desenterrar 

esse passado não é mais uma criança, mas uma narradora adulta que vê as 

situações passadas simultaneamente com os olhos daquela menina que ela era e 

que, de certa forma, ainda a habita e também com os olhos da mulher em que ela se 

transformou. Esse olhar sobre o passado com um caráter infantil tem sido recorrente 

na contemporaneidade, configurando-se como uma voz que denuncia, mas pelo viés 

da ingenuidade. É interessante observar ainda que a personagem não revela ao 

leitor todas as memórias que guarda na cabeça a respeito do passado, uma vez 

que, agir dessa forma é também entregar facilmente a ele os mistérios que a 

constituem e que, possivelmente, revelariam sua condição humana de fraquezas. A 

respeito da memória infantil Freud diz que 

ninguém discute o fato de que as experiências dos primeiros anos de nossa infância 
deixam traços não erradicáveis nas profundidades de nossas mentes. Se, entretanto, 
procuramos averiguar em nossas lembranças quais as impressões que foram destinadas 
a influenciar-nos até o fim da vida, o resultado é: ou absolutamente nada ou um número 
relativamente pequeno de recordações isoladas que são frequentemente de importância 
duvidosa ou enigmática. (FREUD, 1976: p.333) 

Observa-se que, mesmo as lembranças da personagem de Lispector não 

sendo exatamente dos primeiros anos da infância, configuram-se como lembranças 

da infância, possuindo esse caráter duvidoso ou enigmático, até mesmo pelo fato de 

a personagem, que conta os acontecimentos, ser, no momento da narração, uma 

mulher adulta, cujas memórias entregues ao leitor situam-se muitos anos antes do 

momento presente vivido por ela.  

Nesse contexto dos fatos, justifica-se a criação/reelaboração fantasiosa por 

parte da personagem de muitos aspectos do passado, devido ao grande intervalo 

temporal que existe entre o que ela supostamente viveu e a imagem desse passado 

conservada de forma fragmentária em sua memória. A respeito dessa construção 

literária em que há um ego adulto que escreve e um ego infantil que é o da 

personagem que viveu os acontecimentos, diz Freud que, 

todas as vezes que em uma lembrança o sujeito aparece a si mesmo como um objeto 
entre outros objetos, esse contraste entre o ego que atua e o ego que recorda pode ser 
tomado como evidência de que a impressão original foi superelaborada. É como se um 
traço de memória da infância fosse traduzido em uma forma plástica e visual numa 
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época posterior – a época do despertar da lembrança. Mas nenhuma reprodução da 
impressão original introduz-se na consciência do sujeito. (FREUD, 1976: p.353) 

Embora as reflexões empreendidas pela personagem e narradas para o leitor 

sejam construídas de maneira bastante verossimilhante no plano da textualidade, 

deve-se levar em conta que essa parte das situações narradas pela personagem de 

Clarice Lispector aconteceu quando ela era uma menina e, apesar das supostas 

conseqüências legadas a ela, tais acontecimentos continuam a pertencer a um 

conjunto de fatos prováveis ou não de terem ocorrido da maneira como a 

personagem os vê e rememora. Assim, até que ponto é possível levar em 

consideração o que ela diz, uma vez que o relato é de um adulto sob a ótica de uma 

criança? 

Utilizar-se da memória como construção narrativa é entregar ao leitor um 

quebra-cabeça em que as peças não se encaixam perfeitamente, uma vez que as 

lacunas não podem ser preenchidas por algo que, de certa forma, não deixa de ser 

construído de maneira fictícia e fantasiosa pelos indivíduos. Clarice Lispector 

amalgama em sua ficção elementos que, ao se entrecruzarem, criam um imaginário 

que chama a atenção do leitor, já que ela prioriza em seus textos questões que a ele 

interessam como, por exemplo, fortes sentimentos humanos e situações vivenciadas 

na infância, terreno fortemente influenciado pela imaginação. 

Logo nos primeiros capítulos do romance, nos quais, como foi dito, a memória 

de infância é relatada, observam-se os transtornos que a relação de poder 

estabelecida entre Virgínia e Daniel causa à protagonista. Virgínia sente sua vida 

esvaindo-se de suas próprias mãos, além de não conseguir reconhecer a si mesma, 

sentindo-se impotente diante da realidade que se apresenta. 

Quase não tinha desejos, quase não possuía força, vivia no final de si e no 
começo do que já não era, equilibrando-se no indistinto. No seu estado de 
fraca resistência recebia em si o que seria excessivamente frágil para lutar e 
vencer qualquer força do corpo ou de alma. Ela era tola demais para ter 
dificuldades, repetia Daniel. (LISPECTOR, 1999: p.53) 

 Mesmo nos tempos da infância, Virgínia já observava uma significativa 

mudança em seu comportamento e no do irmão. Ela começa a perceber a barreira 

intransponível que se coloca entre os dois, fazendo com que a comunicação entre 

eles se torne cada vez mais escassa e o contato humano fique cada vez mais frio. 



95 

 

 

 

Com a passagem do tempo, a morte dos afetos e da convivência vai ocorrendo, e 

Virgínia opta por adotar uma postura de conformismo e de inércia diante daquilo que 

ela nunca conseguiu modificar. 

Depois o tempo perdido – ele distanciando-se, avançando em brumas e 
regressando mais comprido mais bruto mais triste e mais inocente porém 
intransponível. Cada vez sua vida tornava-se mais obstinada. Ela também 
isolara-se em cansaços, um pouco de insônia, mas em breve mostrara-se 
novamente lisa e quieta, a pele esticada, as pernas arranhadas pelos 
galhos, um olho mais cansado que o outro. (LISPECTOR, 1999: p. 53) 

Assim, ao fazermos essa divisão do romance em duas partes, uma composta 

pelas memórias infantis e outra composta por fatos vivenciados no presente da 

personagem, pode-se notar a quebra de expectativa experienciada pela personagem 

do momento em que ela se via apenas como uma criança com seus sonhos ao 

momento em que ela se transforma em uma adulta já conformada com a apatia que 

envolve toda a sua vida. 

Nos dois últimos capítulos de O lustre, quando a narradora faz a personagem 

adentrar seu conturbado mundo interior, descortina-se para o leitor o 

questionamento, a insegurança e o arrependimento, sentimentos que permeiam 

profundamente o íntimo de Virgínia. 

 Quando o romance vai chegando ao fim, intensificam-se as consequências 

que resultam do perigoso jogo de relações humanas vivido pelas personagens. 

Quem mais parece sofrer é a própria Virgínia. Transformada agora numa mulher, ela 

reavalia sua vida como um todo e demonstra grande abatimento em relação aquilo 

que ela gostaria que tivesse sido sua vida e aquilo que realmente foi. Melancólica, 

consegue perceber os efeitos que os densos e contraditórios relacionamentos 

afetivos que manteve tiveram sobre ela e as marcas indeléveis que deixaram. 

Ela própria, contra si mesma, talvez tivesse concordado secretamente com 
o sacrifício da massa de sua vida, cumulando-se de mentiras, de falso 
amor, de ambições e prazeres – assim como protegeria a fuga silenciosa de 
alguém prendendo a atenção de todos com tumulto e confusão. Sentia-se 
plena e um pouco cansada, fumava, mas seus olhos brilhavam calmos e 
inexpressivos. (LISPECTOR, 1999: p.254) 

 Uma mistura de sentimentos contraditórios invade Virgínia, enfatizando sua 

situação, ao mesmo tempo, de inquietação e de impassibilidade. Pode-se dizer que 

esta personagem vive constante crise emocional, porque, mesmo com a passagem 



96 

 

 

 

do tempo, seu íntimo conturbado não se altera, não importando com quem ela tenha 

interagido ao longo da existência. 

Mas não, não – e ela não estava à altura de compreender seus 
pensamentos – na verdade o que havia de intocado, desperto e confuso 
nela mesma ainda tinha forças para fazer nascer um tempo de espera mais 
longo que o da infância até os seus dias, de tal modo ela não chegara a 
nenhum ponto, dissolvida vivendo – isso assustava-a cansada e 
desesperada do próprio fluir instável e isso era algo horrivelmente inegável, 
e isso no entanto a aliviava de um modo estranho, como a sensação a cada 
manhã de não ter morrido à noite. (LISPECTOR, 1999: p.257) 

 No último capítulo do romance, estando de volta à sua cidade, Virgínia é 

tomada por uma sensação de fraqueza e angústia interior, devido às lembranças 

que a assombram. É nesse momento que ela mesma deixa distrair-se com os 

pensamentos de um tempo passado presente e de um tempo presente indesejado. 

A personagem parece sentir o prenúncio da morte abrupta que ceifaria sua vida. 

Virgínia morre atropelada por um automóvel ao atravessar uma avenida. 

O rosto empoeirado sob o chapéu ligeiramente deslocado da cabeça 
parecia obscuro e oprimido por um vago temor. O que sucedia! Por que 
desfalecia todo o seu passado e começava horrivelmente um tempo novo? 
De súbito começou a transpirar, o estômago encolheu-se numa só onda de 
enjôo, ela respirava terrivelmente opressa e arquejante – o que lhe sucedia? 
ou o que ia suceder? Num esforço em que o peito parecia suportar um 
viscoso peso, com um mal-estar inexcedível, atravessou pálida a rua e o 
carro dobrou a esquina, ela recuou um passo, o carro hesitou, ela avançou 
e o carro veio em luz, ela o percebeu com um choque de calor sobre o 
corpo e uma queda sem dor enquanto o coração olhava surpreso para 
nenhum lugar e um grito de homem vinha de alguma direção – (...). 
(LISPECTOR, 1999: p.258) 

 É curioso observar que não é a primeira vez que uma personagem de Clarice 

Lispector tem um desfecho trágico e inesperado como este. A morte de Virgínia 

assemelha-se à da personagem Macabéa, heroína de A hora da estrela. Macabéa, 

ao deixar a casa de uma cartomante que prevê para ela um futuro promissor, é 

atropelada por um automóvel de luxo e perde a vida caída com o rosto numa vala 

comum. 

E enorme como um transatlântico o Mercedes amarelo pegou-a – e neste 
mesmo instante em algum único lugar do mundo um cavalo como resposta 
empinou-se em gargalhada de relincho. 
Macabéa ao cair ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já 
começavam a ser cumpridas as predições de madama Carlota, pois o carro 
era de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um 
empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara 
mansamente voltada para a sarjeta. E da cabeça um fio de sangue 
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inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que apesar de tudo 
ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai talvez 
reivindicar o direito ao grito. (LISPECTOR, 1998: p.80) 

Assim, analisando a estrutura do romance e observando o modo como Clarice 

Lispector tece sua trama narrativa, fazendo com que suas personagens 

experienciem cada momento da existência como uma pequena morte seguida de um 

constante renascimento, é pertinente utilizar as palavras de Regina Pontieri, quando 

enfatiza que no texto da autora “revela-se o fio partido da experiência: infância, 

adolescência, maturidade, casamento, morte. A cada momento de vida, um círculo 

se fecha: eternamente remorrer” (PONTIERI, 1999: p.89) 

A questão da morte está bastante presente no romance, materializando-se de 

formas diversas e em momentos distintos da narrativa desde a presença do homem 

morto no rio até a chegada da própria morte da personagem principal. Em um trecho 

do terceiro capítulo, o sacrifício inevitável do destino materializa-se na morte de um 

cachorro e é a própria Virgínia quem realiza o ato nefasto.  

Era preciso fechar um instante os olhos e rezar para si mesma brutalmente 
com desprezo até que num suspiro profundo, despindo-se da última dor, 
enfim esquecendo, caminhasse para o sacrifício do destino. Porque se eu 
sou livre, se com um gesto posso renovar tudo – caminhava ela no campo 
sob um céu esbranquiçado – então nada me impede de realizar esse gesto; 
essa era a sensação turva e inquieta. Enquanto andava via um cão e num 
esforço arquejante como o de sair de águas fechadas, como sair do que 
podia, resolvia matá-lo enquanto andava. Ele movia a cauda indefeso – 
pensou em matá-lo e a idéia era fria mas ela teve medo de estar enganando 
a si própria dizendo-se que a idéia era fria para fugir-lhe. Então guiou o cão 
com acenos até a ponte sobre o rio e com o pé empurrou-o seguramente 
até a morte nas águas, ouvindo-o ganindo, viu-o debatendo-se, arrastado 
pela correnteza e viu-o morrer- nada restava, nem um chapéu. 
(LISPECTOR, 1999: p. 64-65) 

Observa-se que nesse momento Virgínia lembra-se do homem morto no rio e do 

vestígio que foi deixado naquela ocasião: o chapéu. Ao presenciar a agonia do cão 

morrendo afogado e carregado pela torrente, ela constata que não houve rastros do 

animal morto, fato que a autoriza a seguir calmamente sua caminhada. 

Analisando mais detalhadamente a questão da morte, constata-se que esta é 

também salientada por Benedito Nunes em O drama da linguagem – Uma leitura de 

Clarice Lispector. Nesse texto, o autor fala da morte em O lustre como um elemento 
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essencial para a compreensão da história do romance e das relações interpessoais 

intensas que se dão dentro dele. 

O lustre começa expondo o fato exterior determinante da vida de seus 
personagens. Virgínia e seu irmão Daniel, que se debruçam numa ponte 
pênsil, vêem um afogado boiando no rio. A morte que lhes é então revelada, 
e acerca da qual silenciam, vai refletir-se nos jogos sombrios das duas 
crianças. Essa recordação secreta sela a mútua dependência afetiva, 
cimentada num liame de domínio e servidão, em que elas vivem. (NUNES, 
1989: p.24) 

 Nota-se, assim, a persistente presença da morte nas relações entre os dois 

irmãos em O lustre, inclusive a partir da idéia do ato de dormir como sinônimo de 

morte. A narradora mostra também ao leitor a importância do ato de constantemente 

morrer e “remorrer” na construção deste, uma vez que Virgínia e as personagens 

com quem convive baseiam suas relações, muitas das vezes, nessa questão. Nos 

momentos em que tal assunto é posto em discussão no romance, é possível 

perceber ainda a natureza desassossegada de que Virgínia é feita.  

Do jeito que ela era podia-se esperar tudo, até que ela morresse de um 
momento para outro sem dor, sem nada, deixando-o perplexo, quase 
culpado. Com certa surpresa notou que esse pensamento já lhe ocorrera 
antes e ligou-o ao fato dela lhe ter contado que alguém, talvez uma cigana 
de sua terra que errava horrivelmente nas profecias, predisse a ela e a 
Daniel uma morte súbita. Não se sentia... Não se sentia seguro ao seu lado, 
receava sempre o que ela pudesse anunciar, acostumara-se a esperar de 
sua placidez alguma palavra incômoda. (LISPECTOR, 1999: p.169) 

Verifica-se, dessa forma, que a questão do desassossego também se liga à 

questão da morte. Em algumas passagens do texto, os atos de dormir e sonhar são 

interpretados como sinônimos de morte; de uma pequena morte necessária. O ato 

de dormir configura-se então como um desligamento total da realidade vivenciada, já 

que o indivíduo, quando dorme, entra em estado de total inconsciência. Virgínia está 

continuamente experimentando tais sensações que a deixam profundamente imersa 

no mais íntimo de seu inconsciente e que a fazem entregar-se a elas com grande 

intensidade.  

Por um segundo sentia que estava sobre a cama branca, excessivamente 
rápido pois não era ela quem o sentia mas apenas um trecho de seu braço 
comprido sob o travesseiro – a cada vicente afundava mais e mais na 
própria natureza. E também mais, mais, quase a ponto de ver do outro lado 
algo verde sombrio alumiando como uma lanterna que era a lembrança 
imóvel de uma lanterna de festa em Brejo Alto, ah Brejo Alto. Um último 
vicente como um suspiro antes de morrer e o sono cerrou-se numa só rocha 
infeliz, Virgínia agarrou-se a si própria como uma negra mancha. Nada mais 
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podia ver através do sono e se sonhasse jamais o saberia. (LISPECTOR, 
1999: p.104-105) 

Relembrar a perda da avó representa um dos momentos em que Virgínia 

revisita a morte em sua faceta mais intrigante, visto que tal ocorrência faz a 

personagem iniciar uma reflexão sobre a morte em termos gerais e repensar a idéia 

que ela própria tem a respeito do que significa esse abrupto acontecimento. 

Lembrava-se constantemente da viagem, lembrava-se da avó, surpreendida 
de pensar tanto nela. Confusamente, porque a morte lhe parecia um ato de 
vida, a morte na velhice era um fresco fruto extemporâneo e um súbito 
revivescimento. Para ela quase só agora a avó começava a existir. Revia 
seus olhos fixos e úmidos, suas pálpebras pisando numa indecência 
impotente, aquela pele castanha de fazenda amarrotada, tão maior que seu 
corpo duro, cego, infantil. Imaginou-a sabida e fúnebre dizer: enquanto existi 
comi bastante. Como era velha, pesada e morta aquela avó magra que se 
lembrava subitamente de morrer. (LISPECTOR, 1999: p.179) 

 Vicente brinca com Virgínia sobre a lembrança da avó. Nesse momento, ela 

desperta para questões que ainda não tinham passado tão vivamente por sua 

mente. 

Vicente interessava-se pela avó! Brincava: deve ser bom viver à sombra de 
uma velha. Mas como um sino subitamente tocado repercutindo violento 
numa cidade, ele acrescentou: 
– QUEM SABE SE UM DIA NÃO A CONHECEREI? 
E de repente todo o seu louco desejo de errar a vida e subjugá-la à custa da 
maldade que inventava, todo o seu desejo que a tornava naquele instante 
de algum modo ávido feliz foi cortado com uma faca lenta e fria e o mundo 
caiu na realidade com um suspiro pálido. Ela sentiu o cansaço de todo o 
seu jogo. Por que não ser simples, boa, compreensiva, atenciosa e natural? 
perguntava-se cheia de censura: afinal num outro suspiro, parecia-lhe que 
tinha medo. (LISPECTOR, 1999: p.180)  

Verifica-se, deste modo, a presença marcante do passado nas relações e nos 

julgamentos de Virgínia com os demais. 

Ao longo do romance, em várias passagens, torna-se evidente que, na 

medida em que o passado de Virgínia ressurge, ela se vê intrigada com o próprio 

modo com que lida com o mesmo. Por vezes, ter determinado comportamento, como 

matar um cachorro ou dar fim às pistas que a levam a resgatar suas memórias mais 

obscuras, faz Virgínia, de certa forma, tentar esquivar-se das lembranças que a 

incomodam. Numa das passagens, em que ela está no jantar na casa de Irene, a 

bebida é o elemento utilizado para esse fim. Ela insere a personagem numa 

atmosfera delirante, em que pensamentos turvados povoam o seu imaginário. 



100 

 

 

 

Destruir o cálice nada tinha a ver com seu passado, com o tempo que se 
esgotava, era um instante acima de sua própria vida – ela percebia 
estranhamente o que pensava como numa dessas pálidas e tolas 
lembranças de coisas que não existiam. Sobretudo porque estava separada 
de si mesma por dois delicados cálices de bebida. Mas isso ela sabia: que 
sempre era tarde demais para poder não entrar na sala. (LISPECTOR, 
1999: p.83-84) 

Ela destaca que, por mais que se queira, existem momentos em que não se pode 

fugir de certas situações ou de estabelecer certos contatos com os outros, por mais 

que tais contatos sejam nocivos. 

 Quando retorna a Granja Quieta, Virgínia percebe que tudo está, ao mesmo 

tempo, diferente e do mesmo modo que ela deixou quando saiu de lá. Na realidade, 

o tempo mudou a relação de Virgínia com as pessoas e com as coisas que estão ao 

seu redor e, com isso, ela perdeu também sua capacidade de influenciá-las, como 

se observa na passagem: “Que sucedera? ela sentia ali cada coisa livre de sua 

presença e de seu toque – numa revolta a vida negava-se a repetir-se e a ser 

subjugada”. (LISPECTOR, 1999: p.206) 

Ela também sente muita diferença em sua relação com a família, 

principalmente com Daniel. O contato com o irmão esfriou e ela se vê desolada com 

essa situação. Tal comportamento das personagens confirma o fato de que o passar 

do tempo é um elemento implacável para as relações interpessoais, fazendo com 

que seres íntimos em um determinado tempo tornem-se completamente distantes e 

desconhecidos em outro. 

Daniel quase nada fazia, deixava ao pai o cuidado da loja. Queimado de sol, 
caçava, nadava no rio, ganhara músculos fortes e brilhantes, vivendo com 
ferocidade e calma do próprio corpo. Ela olhava-o de longe; como 
aproximar-se? Com preguiça e cansaço dizia-lhe pequenas coisas inúteis, 
eles mal de encontravam. (LISPECTOR, 1999: p.207) 

Examinando essa e outras passagens nota-se também que a narradora utiliza-se de 

pequenas contradições a fim dar um tom simultaneamente intenso e plácido ao 

romance, levando o leitor a experimentar sensações de aceleração e de 

apaziguamento de acordo com as situações que narra. 

 Assim, ao fazermos uma tomada geral das interações ocorridas entre os 

irmãos, concluímos que Virgínia sente-se ao mesmo tempo intrigada e frustrada com 

o modo como Daniel mudou, tanto fisicamente, como emocionalmente. Ela se vê tão 
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distante que não consegue encontrar meios para aproximar-se dele e reatar a 

cúmplice relação que possuíam. 

 Ao longo das análises feitas, notou-se que Virgínia, progressivamente, falha 

ao tentar reatar a convivência e a intimidade tanto com o irmão, quanto com 

qualquer outra personagem do romance. Assim sendo, a partir das análises feitas no 

presente capítulo, pôde-se constatar que o perecimento das relações interpessoais 

que se dá entre as personagens de O lustre é consequência das relações 

conturbadas que ocorrem entre elas, mesmo que tais interações sejam matizadas 

pela centelha do amor e de sentimentos correlatos a ele. 
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5) Conclusão  

 

A partir das análises empreendidas acerca do romance O lustre, de Clarice 

Lispector, pode-se dizer que muitas foram as reflexões a respeito do tema do amor e 

de suas relações com o comportamento de personagens marcadas por eus 

conflitantes. Nesse romance de Lispector, o amor configura-se como fio condutor 

das ações engendradas, uma vez que são esses sentimentos que unem ou afastam 

as personagens, além de determinarem suas ações em relação aos demais 

indivíduos com quem interagem. 

Num primeiro momento da pesquisa, fez-se a leitura do romance e de outros 

tipos de textos escritos pela própria autora a fim de buscar a compreensão do modo 

como ela estrutura os mundos ficcionais que apresenta ao leitor. Em seguida fez-se 

a leitura dos instrumentais teóricos específicos da crítica literária destinada à análise 

da obra da autora para que se pudesse ter uma visão geral do que já foi dito sobre a 

mesma. Em um terceiro momento considerou-se necessário ler textos que 

abordassem o tema do amor e de seus correlatos, uma vez que ele configura-se 

como um tema de relevância no texto de Lispector. Vale dizer que foram utilizados 

também termos e conhecimentos prévios apreendidos em outras obras literárias a 

respeito da construção da personagem e dos estudos narratológicos a fim de 

realizar boa análise do texto literário em geral.  

Outra preocupação foi a de investigar elementos na escritura da autora que 

corroborassem para apontá-la como uma escritora que mostrava estar “fora de seu 

tempo” por antecipar em seus textos questões de acentuada sensibilidade atual. 
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Além disso, vale destacar os jogos textuais criados pela autora e os infinitos usos 

que a mesma faz da palavra a fim sugerir um mundo de significações aos leitores 

que buscam compreender suas sutilezas. Pôde-se observar ainda que escritores 

como Silviano Santiago identificam na escrita de Lispector elementos que a inserem 

num novo patamar literário. Nas palavras dele, a narrativa de Clarice Lispector 

É um rio que inaugura o seu próprio curso para, como a serpente uróboro, 
desaguar na nascente. A literatura é literatura – eis a fórmula mais simples 
e mais enigmática para apreender o sentido da aula inaugural de Clarice. A 
literatura de Clarice, na sua radicalidade, se alimenta da palavra, é “um 
mergulho na matéria da palavra”, ou seja, ela está na capacidade que tem a 
palavra de se suceder a uma outra palavra, sem a necessidade de buscar 
um suporte alheio ao corpo das próprias palavras que se sucedem em 
espaçamento. Basta-lhe o suporte da sintaxe. (SANTIAGO, 2004: p.233)  

Notou-se também que em sua obra, em especial no romance O lustre, 

escolhido para a pesquisa em questão, Lispector apresenta ao leitor personagens 

que requerem do mesmo uma nova visão sobre elas. Virgínia e as personagens que 

com ela interagem, sentem-se solitárias em ambientes que para elas deveriam ser 

familiares e aconchegantes, mas que de fato se mostram desconhecidos e 

ameaçadores. Dessa forma, tais personagens sentem dificuldade em encontrar 

espaço para dialogar entre si no espaço da narrativa.  

No referido romance da autora, observou-se o modo como a mesma trabalha 

os dramas da existência e a relação que tais questionamentos têm com o contato 

que se realiza com a figura do outro. O isolamento do indivíduo está na maioria das 

vezes relacionado à incapacidade do mesmo de interagir com outras personagens e 

de se adaptar ao mundo a qual pertence. Além disso, em O lustre, apesar de as 

constantes crises do eu não serem exclusivamente desencadeadas pela figura do 

outro, esse outro exerce um papel relevante na instauração das inquietações do 

mundo ficcional. 

Virgínia tenta incansavelmente ver a si própria atrelada de alguma forma a 

familiares, amigos ou a casos amorosos, entretanto, as personagens com quem ela 

tenta interagir mostram-se indiferentes, fazendo com que ela se sinta acuada com a 

falta de amor. É relevante salientar ainda que, na tentativa de fazer parte da 

realidade na qual está inserida, Virgínia vê como é grande sua dificuldade de se 

articular com os outros, visto que, ela e as demais personagens acabam por 
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esbarrar nas hipóteses identitárias que constroem como possíveis enquadramentos 

para si próprios, frustrando-se ao concluírem que não há possibilidade para elas; e a 

única opção que lhes resta é fazer parte de lugar nenhum, corroborando assim sua 

incapacidade de responder aos questionamentos que se colocam a respeito de si e 

daqueles que o cercam. 

Virgínia representa então uma gama de personagens clariceanas que, como 

ela, vivem em desassossego e, por não conseguirem se adaptar ao convívio com os 

outros, acabam experimentando um amargo confinamento dentro de seus eus. 

Personagens como Virgínia fazem o leitor adentrar o cruel realismo da vida, que 

Lispector habilmente desenvolve tanto pela maneira como estrutura suas narrativas 

como pelo tipo de personagens desassossegadas que entrega ao leitor. Suas 

personagens são representantes das crises e questões exacerbadas com o período 

da contemporaneidade. Em “Moral sexual „civilizada‟ e doença nervosa moderna”, 

Sigmund Freud reflete sobre a literatura moderna quando diz que: 

A literatura moderna ocupa-se de questões controvertidas, que despertam 
paixões e encorajam a sensualidade, a fome de prazeres, o desprezo por 
todos os princípios éticos e por todos os ideais, apresentando à mente do 
leitor personagens patológicas, propondo-lhe problemas de sexualidade 
psicopática, temas revolucionários e outros. (FREUD, 1996: p.171) 

Virgínia, portanto, pode ser considerada, sob muitos aspectos, representante desses 

temas ressaltados pelo estudioso em questão, visto que sua relação com os demais 

chega a ser doentia. 

Observou-se também a resistência da literatura clariceana às formas de 

aprisionamento do eu através do constante questionamento do mesmo em relação a 

si e aos outros, ainda que a narrativa seja permeada pelo vazio e por uma excessiva 

falta de resposta. Dessa forma, ocorre acentuada relação entre escrita e silêncio, 

uma vez que a narradora tece sua trama deixando diversos espaços em branco 

através das falas e das angústias da personagem principal Virgínia. 

Há, inclusive, em O lustre, uma importante ligação entre o eu e a questão da 

morte, visto que a narrativa se inicia com a presença dela através do homem morto 

no rio, se desenvolve visitando-a pouco a pouco pelo contato mortificado de Virgínia 

com as demais personagens e culmina na própria morte dela no fim da narrativa. A 
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morte, portanto, faz-se presente nesse romance devido à própria discussão do 

constante processo de nascimento, morte e renascimento do sujeito que se dá ao 

longo da narração. 

Assim, nota-se que O lustre é um romance que retrata as grandes questões 

do eu em crise, das interações interpessoais e das consequências trazidas por elas. 

Ressalta-se, entretanto, que apesar da grande quantidade de conteúdos discutidos, 

é conveniente dizer que a pesquisa realizada não se esgotou nas reflexões aqui 

propostas e que existe interesse em sua ampliação, uma vez que há a compreensão 

de que o texto de Clarice Lispector apresenta uma estrutura narrativa de extrema 

complexidade e ilimitada significação, refutando dessa forma a existência de uma 

visão única e categórica sobre ela, assim como é, não obstante, o texto literário em 

geral. Dar uma resposta definitiva para os questionamentos que se apresentam é 

eliminar o propósito de continuidade da mesma, desprestigiando assim a relevante 

característica da literatura de caminhar na incessante busca de novos sentidos. 

Ao expor a ambigüidade das relações entre as personagens a partir das sutis 

nuances do amor e do desamor, procuramos deixar em aberto a polissemia do texto, 

pois Clarice Lispector, artífice de uma obra literária repleta de fragmentos e de 

sentimentos de inquietação insere o leitor num labirinto de significações. Seu texto, 

em muitos momentos, é narrado num fôlego ininterrupto como se não houvesse uma 

pausa para respiração, fato que reflete grande sensação de exaustão às 

personagens que vivem o desassossego da existência. É um mergulho interior nas 

questões do eu, da vida e da arte. Nas palavras de Nádia Batella Gotlib, 

Eis o que a literatura de Clarice nos traz: em meio à banalidade do 
cotidiano, a ruptura do tempo histórico, mergulhando numa outra realidade 
que se eterniza e se repete no gosto doce e amargo das coisas de que 
somos feitos. Essa experiência – de passeio pelo Jardim ou de leitura dessa 
Clarice – realça a inevitável convivência com a difícil realidade da condição 
humana. (GOTLIB, 1995: p.77) 

Clarice Lispector põe em cena as realidades inventadas da arte, isto é, aquilo 

de que só a arte pode dar conta, pois extrapola a realidade das coisas. Ela faz isso 

através de personagens como Virgínia, que se vêem diante de questões tais como 

as impossibilidades do dizer, configuradas pela falta presente na própria linguagem 

para expressar o que se quer, além das dificuldades de encarar a essência da vida 

pelos desencontros que ela cria, devido a incompreensão dos seres e os embates 
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emocionais que são travados por eles, que acabam sendo obrigados a experimentar 

a dor de viver em solidão. Segundo Ana Cristina de Rezende Chiara, 

Ler Clarice é aventurar-se. E se isso não for apenas uma frase de efeito 
significa que, em seus livros, o leitor pode recuperar a inocência das 
primeiras leituras: uma disposição do espírito para o infamiliar (a expressão 
é de Clarice) e a coragem da entrega. Significa deixar-se guiar, pela 
maestria da mão que escreve, num mundo de estranha beleza e cruel 
realismo. (CHIARA, 1992: p.1) 

 Clarice Lispector antecipou, portanto, demandas atuais, ou seja, sua obra 

multifacetada reflete questões de uma realidade pluralizada representada através 

dos simulacros criados por ela. Além disso, constatou-se que a literatura, assim 

como a arte em geral, conserva em si vários níveis de fruição e que o texto de 

Clarice Lispector, em especial, visita todos esses níveis de maneira bastante 

enigmática, através do modo como ela estrutura suas narrativas e do tipo de 

personagens que cria visando sugerir um mundo de possibilidades e de 

incompreensões. 

As questões do eu e da relação com a alteridade estão muito presentes na 

literatura dessa escritora, uma vez que é difícil desassociar-se da 

complementaridade oferecida pelo outro, pois ele está intimamente ligado à 

construção da identidade do eu. As relações entre as personagens do romance são, 

por isso mesmo, ambíguas, visto que os seres de papel presentes no romance, 

principalmente Virgínia, em muitos momentos, relacionam-se com a idéia do outro, e 

não exatamente com o que o outro realmente é. Clarice, dessa forma, põe em 

discussão assuntos controversos tais como o desacerto do sujeito no mundo em que 

está inserido, fazendo isso por meio de personagens como Virgínia, que tem sede 

de abismo e sente-se exilada em seu próprio ambiente. As personagens de Clarice 

Lispector ressaltam suas personalidades desassossegadas e até mesmo 

melancólicas e seu texto põe em cena as transgressões do eu através desses seres. 

Clarice Lispector quebra, portanto, os paradigmas de seu tempo.  

  Assim, procurou-se, através das analises realizadas com o romance, iluminar 

o texto de Clarice Lispector sem, contudo, entregar ao leitor todos os detalhes, 

preservando assim o encanto da literatura e incentivando a leitura do romance e a 

descoberta de novos significados dentro do mesmo. Dessa forma, espera-se que 
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este texto tenha contribuído para que o labirinto enigmático proposto pela narradora 

construída por Lispector em O lustre possa surpreender o leitor e fazê-lo enveredar 

pelos caminhos imprevisíveis da mente. 
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