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Resumo: Esse estudo tem por objetivo analisar as alternâncias de vozes que constroem a imagem 

da personagem Joana no romance Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Para tanto, 

valemo-nos das teorias que discutem elementos estruturais da narrativa. No romance de Lispector, 

a imagem da protagonista é construída por meio da alternância das vozes de Joana e a voz do 

narrador, já que a narração oscila entre primeira e terceira pessoas. Essa troca de vozes explicita-

se principalmente pelo uso dos pronomes “eu” e “tu”.  Joana progride para um caminho de 

autoconhecimento, que oscila entre uma forte tendência à instauração do caos e, 

concomitantemente, à construção de um caminho para uma forma de libertação. 

Palavras-chave: Vozes do Romance; Teoria da Narrativa; Perto do Coração Selvagem; Clarice 

Lispector.  

 

Em Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, a imagem da personagem 

principal é construída por meio da alternância das vozes de Joana, a personagem principal, 

e do narrador, já que o romance oscila entre a narração em primeira e terceira pessoas. 

Busca-se compreender essa alternância de vozes que se estabelece nos movimentos de 

autoconhecimento da protagonista, Joana. Essa personagem, que é também a narradora, 

assume determinadas posições que apontam para a existência de uma forte tendência à 

instauração do caos, nas diferentes fases de sua vida, e, concomitantemente, para a 

construção de um caminho como forma de libertação. 

Esse caos e essa libertação estabelecem-se de diversas formas, à medida que a 

personagem se percebe no mundo e na sua forma de interagir com ele e à medida que 

ganha uma percepção de si mesma. As diferenças estabelecidas entre o narrador e o 

mundo que lhe é apresentado implicam diversos posicionamentos no decorrer da 

narrativa. Nesse movimento de alternância de posicionamentos, por meio da memória e 

dos fluxos de consciência, são contrapostas várias fases da vida de Joana. Por exemplo, 

as lembranças vivenciadas pela personagem menina contrapõem-se às lembranças da vida 

adulta.  Por meio dessas lembranças, a personagem compreende o que foi sua vida. Há 

também certo distanciamento entre Joana e o mundo que se apresenta a ela. A personagem 
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desconhece-se a si mesma e desconhece também o mundo. Esse desconhecimento precisa 

ser superado para se chegar à essência do ser, ou seja, para se chegar ao sentido da 

existência. Trata-se de um encontrar-se e de um descobrir-se. 

Em todas as fases da vida da protagonista, retratadas no decorrer do romance, 

transparece a ideia de que a personagem busca incessantemente conhecer-se. No entanto, 

ela só se apercebe desse movimento de autoconhecimento gradativamente. Nessas 

tentativas, irrompem frustrações e, ao mesmo tempo, um fortalecimento da personagem: 

Joana finalmente assume a sua voz, toma uma posição e se projeta no outro para que sua 

voz apareça. 

 

As projeções do “tu” e do “eu” 

 

Apesar de Joana limitar-se geograficamente a um espaço reduzido, ela consegue 

extrapolar esse espaço, descobrindo-se por meio das suas experiências de vida. Isso é 

anunciado nas primeiras palavras da obra: “é espaço concebível sem limites, sem 

fronteiras” (LISPECTOR, 1990, p. 9).  A busca da personagem pelo seu “eu” é transversal 

ao romance. Em diferentes momentos, presenciamos também a descoberta de si mesma e 

o “eu” projetado no outro. O romance é polifônico no sentido em que as vozes de Joana 

são diferentes e se alternam. Ainda na parte inicial, é possível perceber pistas de que a 

narrativa caminha nesse sentido. Como afirma Tacca (1978, p. 61), “o mundo do romance 

é, basicamente, um mundo insólito. Mundo cheio de vozes, sem que uma só seja real, sem 

que a única voz real do romance revele sua origem”. 

A voz da personagem é delimitada de acordo com a perspectiva adotada. Interessa-

nos entender como isso se dá a partir do lugar de fala de Joana, esse lugar no qual 

personagem e narrador se entrecruzam, considerando que “narrador e personagem são 

essencialmente seres de papel” (TACCA, 1978, p. 67). Na apresentação do romance, 

somos confrontados com a seguinte passagem sobre Joana: 

 

Busca ser parte de um todo, como se viver como se viver fosse em 

permanência manter-se na vibração própria à experiência mística, como 

se um simples abrir de olhos fosse um ato sagrado.  E é a sacralidade 

da existência, a revelação de cada instante que faz de Joana um 

personagem grave, solitário e feliz (LISPECTOR, 1990, p. 10). 
 

1948



 

 
 

Essa descoberta ou a tomada de consciência se dá por meio de flashbacks “como se 

fosse[m] a transcrição de um sonho sonhado em outra vida” (LISPECTOR, 1990, p. 10). 

Trata-se de um procedimento característico da produção literária de Lispector. À medida 

que o romance avança, surge uma identificação do leitor com a personagem, uma vez que 

o tom intimista da narrativa remete a situações universais, que todos já vivenciamos no 

nosso cotidiano. Assim, Joana torna-se espelho de muitas outras “Joanas”. Conforme 

afirma Bakhtin (2002, p. 134), uma característica importante do gênero romanesco reside 

no fato de que, nesse gênero, o homem “é essencialmente o homem que fala; o romance 

necessita de falantes que lhe tragam seu discurso original, sua linguagem”. 

Perto do Coração Selvagem divide-se em duas partes e, em cada uma delas, Joana 

vai assumindo posições diferentes em relação a ela mesma. Da infância à vida adulta, ela 

narra a sua história por meio dos fluxos de consciência, alternando entre a primeira e a 

terceira pessoas. Na primeira parte do romance, nas lembranças da sua relação com o seu 

pai, já fica evidente o distanciamento e incompreensão entre ambos. Aquilo que Joana 

expressava ao pai e às pessoas em geral, no fundo, não era o que realmente sentia: “tudo 

o que mais valia exatamente ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas [...], 

tinha alguma dor e se enquanto doía ela olhava os ponteiros do relógio iam passando e 

dor continuava doendo” (LISPECTOR, 1990, p. 22).   

Nas palavras do pai da personagem, ninguém, além da própria Joana, poderia 

assumir uma postura de intervenção: “mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros, 

ajuda-se” (LISPECTOR, 1990, p. 24). Ao mesmo tempo, o pai via a narradora como um 

ser indefeso e incapaz: “anda tão solta a criança magrinha e precoce [...]. Um ovinho vivo. 

O que vai ser de Joana?” (p. 24). A personagem via-se como alguém que simbolizava 

somente coisas ruins. Na sua tomada de consciência, por alguns momentos, ela se vê 

mergulhada em toda a maldade do mundo: “nem o prazer me daria tanto prazer quanto o 

mal [...]. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e 

de vitalidade” (p. 25). Aqui percebemos a posição de terceira pessoa, mas com a projeção 

do outro para representar o eu.  

Na relação “eu” e “tu”, os fios da narrativa vão se entrelaçando, nas idas e vindas 

resgatadas pela memória. Em tudo que cercava o mundo de Joana e por meio de suas 

indagações, percebe-se a busca incessante pelo seu verdadeiro “eu”.  Constrói-se, assim, 

para o leitor, um ponto de vista duplo: um, caracterizado pelo uso do pronome pessoal 
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“ela”, que opera como termo anafórico para Joana; e outro, correspondente à narração em 

primeira pessoa. O romance é narrado ora em terceira pessoa, ora em primeira. Esse duplo 

ponto de vista e as intermitências da primeira pessoa privilegiam uma mundivisão 

heterodoxa e plural, “visto através de uma protagónica” (TACCA, 1978, p. 27). Joana dá 

expressão às inquietações de sua vida. Nessas inquietações, ora se encontra, ora se perde 

de si mesma. A personagem questiona-se, mas ao mesmo tempo tem medo do que pode 

descobrir acerca de si mesma nesse movimento da menina à mulher, que aos poucos toma 

consciência do seu lugar por meio das vozes que entrelaçam. 

Nota-se, no romance, a projeção do “tu” para falar do “eu”. Por outras palavras, a 

voz do narrador constrói a imagem da personagem. A ideia de Joana ser um animal a 

assustava: “no fundo de tudo era preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo 

possivelmente o animal repugna-lhe porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser 

amada por alguém poderoso como a tia morta” (LISPECTOR, 1990, p. 26). Contrasta-se 

o “eu”, Joana, e o “tu”.  Nessa operação, a bondade revela a morbidez e o mal suscita o 

prazer; o bem e o mal estão, assim, lado a lado nas rememorações da personagem. Na 

passagem a seguir, fica evidente o modo como Joana necessitava se ver refletida no outro 

para que pudesse se ver. Trata-se de uma busca constante do seu “eu”, como referência, 

para que a sua interioridade pudesse consolidar-se. 

 
Emocionava-a ler histórias dos dramas onde a maldade era fria e intensa 

como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e 

descobrisse que tinha sede, sede profunda e velha. Talvez fosse apenas 

falta de vida: estava vivendo menos que podia e imaginava que sua sede 

pedisse inundações. [...] tudo o que não sou não pode me interessar, há 

a impossibilidade de ser além do que se é – no entanto eu me ultrapasso 

mesmo sem o delírio, sou mais do que eu quase normalmente 

(LISPECTOR, 1990, p. 26-27). 

 

Joana buscava o seu eu livre, que no fundo ainda estava aprisionado, cercado de 

amarras que impediam que a essência transparecesse. Na tomada de posição, Joana 

depara-se com uma dura realidade, composta por outros componentes do real. Liberdade 

e imaginação convergem diante da cronologia de sua vida e, em certos momentos, a 

personagem assume a postura do seu eu. Já em outros, deixa-se falar pela voz do outro. 

Assim, pode-se observar, no romance, que as passagens de cada posição se dão no 

discurso e, por meio dele, vai-se construindo o tecido da narrativa. Segundo Tacca (1978, 

p. 14), “não existe, na realidade, primeira, segunda ou terceira pessoa. [...] O que acontece 
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é que essas categorias são definidas a partir da situação da enunciação, isso só se 

determina a partir da instância do discurso, e não a partir da realidade”. Tacca (1978 apud 

BARTHES, 1965, p. 14) afirma também que “o que acontece na narrativa não é 

literalmente nada do ponto de vista referencial (real); ‘o que se passa’ é apenas a 

linguagem, a aventura da linguagem”. Desse modo, “jamais atingimos um estágio em que 

o homem estivesse separado da linguagem, que elaboraria então para exprimir o que nele 

se passasse: é a linguagem que ensina a definição do homem, não o contrário” 

(BARTHES, 2004, p. 15). Na perspectiva da linguagem, Joana se constrói nesse vai e 

vem do resgate de sua memória, conforme se pode notar no trecho a seguir: 

 
[...] ninguém dentro de si mesma que podia ter pensamentos mais 

desligados da realidade, se quisesse. [...] poderia reviver toda a 

infância...O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da 

tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se 

misteriosa, o internato... o casamento com Otávio... Mas tudo isso era 

mais curto, um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos 

(LISPECTOR, 1990, p. 31). 

 

Desse modo, a narrativa alterna entre a busca pela essência e o questionamento 

contínuo dos “eus” representados por Joana. As vozes, até então caladas, eclodem, aos 

poucos vão aparecendo e tomando forma. Nem mesmo Joana tem consciência de si; ela 

não consegue se projetar na vida adiante. Em uma de suas lembranças, é questionada pela 

professora com a seguinte frase: “O que é que se consegue quando fica feliz?”. Joana 

contrapõe outra pergunta: “depois de que é feliz o que acontece? O que vem depois? Ser 

feliz é para conseguir o quê?”. A professora, sem respostas, retorna: “Que é que vai ser 

quando for grande?” (LISPECTOR, 1990, p. 38). Nesse diálogo, a posição assumida é a 

de alguém que ainda não tem uma definição para a sua vida, ou seja, alguém que está a 

descobrir-se.  

A vida de Joana seguia um mesmo ritual, sempre uma mesmice. A convivência com 

Otávio, seu companheiro, acontecia sempre entre quatro paredes, dando a impressão de 

um enclausuramento. Trata-se de um relacionamento sem grandes emoções, que aprisiona 

o “eu” da personagem principal. De certa forma, Joana e Otávio estavam na mesma 

posição: “os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque [Joana] aceitava, 

sucumbida, o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira 

da revolta” (LISPECTOR, 1990, p. 40).  
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Às vezes, ainda alguma luz surge, o que permite pensar em outros lugares: “Bem 

longe a montanha pairava grossa e fechada. Havia duas maneiras de olhá-la: imaginando 

que estava longe e era grande, em primeiro lugar; em segundo, que era pequena e estava 

perto” (LISPECTOR, 1990, p. 40). Nesse trecho, de certa forma, a personagem assume 

um “eu” diferente daquele revelado até então e isso pode ser visto como um prenúncio de 

uma nova Joana. 

A imaginação da narradora constituía uma forma de libertação e, por meio disso, 

podia-se ver o mundo de outro modo. Assim, a sua relação com Otávio ganhava novos 

contornos: “Poderia dar-lhe um pensamento qualquer e então criaria uma nova relação 

entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava, junto das pessoas. Ela não era obrigada a 

seguir o passado, e com uma palavra podia inventar um caminho de vida” (LISPECTOR, 

1990, p. 42).  

À medida que Joana se encontrava com o seu “eu”, aumentava o distanciamento 

entre ela e Otávio, seu marido; ao mesmo tempo, ele simbolizava uma ligação com o já 

acontecido. Ela se pegava pensando: “Às vezes, no entanto, talvez pela qualidade do que 

dizia, nenhuma ponte se criava entre eles e, pelo contrário, nascia um intervalo” 

(LISPECTOR, 1990, p. 42). No interior da personagem, havia contrastes: noite vs. dia, 

esterilidade vs. vitalidade. Tratava-se de uma vida de restrições contraposta à 

possibilidade de liberdade. A propósito da subjetividade e da consciência presentes no 

romance, Cortázar afirma o seguinte: 

 

As constantes indagações presentes na análise do romance moderno 

evidenciam marcas de subjetividade e, ao mesmo tempo, a marca de 

uma consciência. Essa lúcida consciência, presente em toda literatura 

moderna, para a qual nada é mais importante do que o homem como 

tema de exploração e conquista explica o desenvolvimento e o estado 

atual do romance como forma preferida do nosso tempo. (CORTÁZAR, 

2016, p. 64). 

 

Joana procurava fugir e, durante a viagem de bonde à casa da tia, deixava-se levar 

e novamente estabelecia-se um paradoxo: “deixava-se atordoar pelo doce ruídos da roda, 

transmitindo sonolentamente pela madeira” (LISPECTOR, 1990, p. 44).  Nesse 

movimento, de certo modo, antecipa a imagem da praia que aparece tão fortemente 

representada. A praia traz a sensação de liberdade e de um reencontro consigo mesma: 
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Lá embaixo o mar brilhava em ondas de estanho, deitava-se profundo, 

grosso, sereno. Vinha denso e revoltado, enroscando-se ao redor de si 

mesmo. Depois sobre a areia silenciosa, estirava-se. Estirava-se como 

um corpo vivo. Além das pequenas ondas tinha o mar – o mar. [...] O 

sol rompeu as nuvens e os pequenos brilhos que cintilaram sobre as 

águas eram foguinhos acendendo e apagando. O mar, além das ondas, 

olhava de longe, calado, sem chorar, sem seios. Grande, grande. 

(LISPECTOR, 1990, p. 47-48). 

 

Outra imagem que merece destaque é a da cortina, que poderia esconder ou revelar 

algo: “a casa da tia era um refúgio onde o vento e a luz não entravam” (LISPECTOR, 

1990, p. 45). Tudo que se apresentava reforçava a frieza do lugar, tudo era sombrio e 

traduzia-se numa forma de prisão. Os sentimentos demonstrados pela tia eram mornos, 

sem vida, sem emoção: “As paredes eram grossas, ela estava presa, presa!” (p. 46). A 

visão de menina alarga-se, e ela se dá conta do mistério da morte, daquilo que não se vê. 

A morte do pai a coloca a pensar: “o pai morrera como não se vê o fundo do mar, sentiu. 

Não estava abatida de chorar. Compreendia que o pai acabara. Só isso. E sua tristeza era 

um cansaço grande, pesado, sem raiva” (p. 49). 

Joana continua a ganhar consciência do seu ser no mundo: “ela era uma pessoa que 

já começara, pois, [...] ela sabia cada vez mais. O mar. O mar era muito. Tinha vontade 

de afundar nele, ou senão de abrir bem os olhos, ficar olhando, mas depois não achava 

para que olhar” (LISPECTOR, 1990, p. 50). A casa da tia seria uma espécie de prisão e, 

por mais que tentasse, não conseguia pensar diferente: “como olhar uma coisa bonita, um 

pintinho fofo, o mar, um aperto na garganta. Mas não era só isso. Olhos abertos piscando, 

misturando com as coisas atrás da cortina” (p. 50). Neste trecho, novamente a imagem da 

cortina remete à ideia de que ela esconde o lado sombrio da sua vida, que ainda estava 

por descobrir-se, por revelar-se. 

Conforme as lembranças aparecem, Joana se percebe e, aos poucos, parece 

demonstrar um conhecimento sensível do universo. Compreende que a ideia de eternidade 

pode parecer paradoxal, como no trecho abaixo: 

 
Eternidade não era só o tempo, mas algo como a certeza enraizadamente 

profunda de não poder contê-lo no corpo por causa da morte; a 

impossibilidade de ultrapassar a eternidade era eternidade; e também 

era eterno um sentimento de pureza absoluta, quase abstrato. Sobretudo 

dava ideia de eternidade a impossibilidade de saber quantos seres 

humanos se sucederiam após seu corpo, que um dia estaria distante do 

presente a velocidade de um bólido (LISPECTOR, 1990, p. 52). 

1953



 

 
 

 

Diante da compreensão da eternidade, a dor aparece como resultado da 

impossibilidade de ganhar forças e a buscar um lugar no universo. E, ao perceber as coisas 

no mundo, Joana também se dava conta de que a vida acontecia nesse movimento. A 

busca pelo ser no mundo é instigante, infinita e aberta. Por outro lado, a vida poderia ser 

vista de duas maneiras: uma como a imagem de um círculo; outra, como imagem de linhas 

retas, finas, soltas. “O círculo era trabalho de homem, acabado antes da morte, e nem 

Deus completá-lo-ia melhor. Enquanto linhas retas, finas, soltas – eram como 

pensamentos” (LISPECTOR, 1990, p. 55). Joana compreendia a ideia de círculo como 

ligado à finitude, por sua perfeição e limite. A busca era um círculo, aberta e infinita. As 

buscas por um lugar e por um completo conhecimento de si mesma algumas vezes se 

tornam confusas, mas, ainda assim há possibilidade de encontros.  

 
A confusão não trazia apenas graça, mas a realidade mesma. Parecia-

lhe que se ordenasse e explicasse claramente o que sentira, teria 

destruído a essência de tudo é um. Na confusão, ela era a própria 

verdade inconscientemente, o que talvez desse mais poder-de-vida do 

que conhecê-la (LISPECTOR, 1990, p. 56). 
 

A personagem consegue ter a percepção de sua vida e de sua infância somente 

depois de adulta. Por meio dessa realidade rememorada pelas lembranças, ela passa a ter 

consciência de que pode pensar o momento vivido com mais intensidade agora, do que 

quando passou determinada fase da sua vida: “Não é saudade, porque eu tenho agora a 

minha infância mais do que enquanto ela decorria. [...] podia pensar e sentir em vários 

caminhos diversos simultaneamente” (LISPECTOR, 1990, p. 57). Isso era como estar no 

presente e visualizar com mais clareza o mundo e tudo o que viveu por meio dos 

flashbacks. Por meio deles, a personagem consegue pensar que, em vários momentos da 

sua vida, ela assumia atitudes diferentes que iam se consolidando até chegar a se constituir 

na Joana/“eu”. Assim, os flashbacks são não como um passado estático, “o passado como 

passado, como coisa morta, apenas lembrado” (ROSENFEND, 1973, p. 83), mas 

possuem marcas e movimento. E no decorrer da obra, transparecem, no modo como são 

compreendidos a morte e a vida, o bem e o mal, o amor e o ódio, inquietações próprias 

do ser humano na busca do seu lugar e do seu autoconhecimento.        

Na busca por este “eu”/Joana, surgiam lembranças amargas da convivência com a 

tia. Essas lembranças estavam ligadas ao fato de ela, Joana, não ser vista como uma 
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pessoa pelos familiares: “É um bicho estranho, [...] sem amigos e sem Deus”. “-Quem era 

ela”? É como se dissesse quem sou eu? [...]”. Estou sofrendo” [...] “Estou sofrendo. 

(LISPECTOR, 1990, p. 61). Por meio da alternância entre o eu e o se apresentar pelo 

outro, costura-se essa relação. A variação das posições assumidas, no decorrer do enredo, 

está em harmonia com as incertezas de sua vida. Evidencia-se também o seu “eu” na 

seguinte fala do professor que a ouve e a aconselha: “Não é valer mais para os outros, em 

relação ao humano ideal. É valer mais dentro de si mesmo. [...] Toda ânsia é busca de 

prazer. Todo remorso, piedade, bondade, é o seu temor” (p. 62). 

Os sentimentos afloram e a personagem assume o controle da sua dor: “-Quem se 

recusa... Porque há os... os planos, os feitos de terra que sem adubo nunca florescerá. Bom 

é viver. [...] – Mau é – mau é não viver” (LISPECTOR, 1990, p. 63). Havia, em Joana, 

tamanha mistura de sensações, que ela mesma se perdia em alguns momentos, nas 

lembranças da sua convivência com o professor no período que esteve no convento. Ele 

era um homem casado que fez aflorar nela o amor adolescente e também experimentar 

sua primeira decepção fruto desse sentimento.  As lembranças retornavam, mas de uma 

forma diferente, o que a fazia repensar o que foi e o que poderia ter sido a vida, como na 

seguinte passagem, quando o professor afirma: “Às vezes possui-se o mais alto e no fim 

da vida tem-se a impressão. [...] – tem-se a impressão de que se está morrendo virgem. É 

que as coisas não são talvez mais altas e mais baixas. De qualidade diferente” (p. 66). O 

corpo e o sentido amplamente explorados pelo narrador podem significar um pouco dessa 

descoberta do ser mulher. Como afirma Bakhtin (2002, p. 136), “a ação e o 

comportamento do personagem no romance são indispensáveis tanto para a revelação 

como para a experimentação de uma posição ideológica, de sua palavra”.           

Para Joana, era difícil lutar contra tudo de negativo que trazia dentro de si. No 

movimento de olhar o passado, conseguia perceber o que foi sua vida, mas mantinha um 

sentimento de inferioridade diante das outras pessoas, via-se sem atributos de beleza. Por 

outro lado, existia uma força interior que impulsionava a busca pelo seu lugar no mundo. 

As indagações não a deixaram parar essa busca, que também envolve a descoberta do 

amor, o que ao lado do professor aos poucos florescia: “Estou cada vez mais viva [...]. 

Estava subitamente mais livre, com mais raiva de tudo, sentiu triunfante” (LISPECTOR, 

1990, p. 72).  
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Só na sua memória poderia resgatar o vivido e sentir parte desse passado. E só assim 

poderia assumir uma posição. “O homem não vive apenas ‘no’ tempo, mas é tempo, 

tempo não-cronológico. A nossa consciência não passa por uma sucessão de momentos 

neutros, como um ponteiro de um relógio, mas cada momento contém todos os anteriores” 

(ROSENFELD, 1973, p. 82). Dessa forma, o narrador afirma: 

 

Viveria, outros pensamentos nasceriam, [...] ela própria estava mais 

viva. [...]. As imagens refletiam [...] guardara o sorriso como quem 

apaga finalmente a lâmpada e resolve deitar-se. Agora as criaturas não 

eram admitidas no seu interior, nele fundindo-se (LISPECTOR, 1990, 

p. 73-74). 

 

A relação entre Joana e a tia não era nem um pouco harmoniosa. Até certo ponto, a 

tia demonstrava uma aceitação da sobrinha, mas sentia-se incomodada com tudo que ela 

representava. Desvenda-se o segredo no rompimento com a tia: “sopa derramada que 

esfriava rapidamente”, tudo perdendo o valor, desmoronando-se.  A descoberta de Joana 

era esta: já não era uma criança. “Ela mal se conhece, nem cresceu de todo, apenas 

emergiu da infância” (LISPECTOR, 1990, p. 76). Nessa imersão, a personagem percebe 

os seus contrastes e o banho na banheira reproduz bem essa imagem, apesar de ainda se 

sentir presa no seu “mundinho”. Verificava-se um constante embate entre a Joana que 

quer se libertar e a Joana que se prende ao outro.  

Segundo Tacca (1978, p. 26), “uma narrativa pode assumir cabalmente a forma de 

relato na terceira pessoa, correspondendo, no entanto, à mais estrita consciência da 

primeira”. A busca pela verdade de quem era Joana é resgatada conforme as lembranças 

são retomadas, como um sonho onde tudo poderia acontecer: “o sonho é mais completo 

que a realidade, esta me afoga na consciência. O que importa afinal viver ou saber que se 

está vivendo?” (LISPECTOR, 1990, p. 81). Eis, pois, o seu questionamento e por ora a 

certeza que voltava para si mesma: 

 
Tudo o que foi distancia-se de mim mergulhando surdamente nas 

minhas águas longínquas. Ouço-a, a queda. Alegre e plana espero por 

mim mesma, espero lentamente me eleve e surja verdadeira diante dos 

meus olhos (LISPECTOR, 1990, p. 81). 

 

O romance nos dá essa dimensão de totalidade expressa em diferentes situações. 

Esse gênero, segundo Tacca (1978, p. 18), “é a imagem depurada de uma certa dimensão 

do mundo: aquela que é dada pelo que o homem sabe, por si e pelos outros, e, sobretudo, 
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pelo sabe que não sabe, de si e dos outros. [...] uma espécie de recomposição do mundo”. 

Ou seja, a narrativa dá-nos pistas e sugere que o ponto de vista do narrador aparece em 

diferentes posições. Nos momentos em que Joana se expressa, é pausada a omnisciência 

do narrador de terceira pessoa e dá-se o encontro dela, da personagem, representada pelo 

seu “eu” que luta para assumir o seu lugar. Contudo, permanece a projeção do outro. O 

romance tradicional ainda se encontra arraigado à relação temporal, conforme afirma 

Rosenfeld (1973, p. 84), “a causalidade (lei causa e efeito, base do enredo tradicional com 

encadeamentos lógicos de motivos e situações, com seu início, meio e fim)”. Nessa 

perspectiva, ambos estão entrelaçados e temos um “eu” e um “ele” que se fundem e 

caminham juntos no decorrer de toda a narrativa. Assim, podemos dizer que somos 

apresentados a várias verdades, as quais direcionam nosso olhar. De acordo com Tacca 

(1978, p. 93), “é natural que, justamente com a convicção de que só chega à verdade 

através da multiplicação dos enfoques, existe outra, muito mais céptica, de que não há 

verdade”, ou a verdade absoluta é impossível. 

 

Considerações finais 

 

O romance traz situações do mundo e elas são formas de representações que 

marcam um lugar ideológico (o lugar de significação), realizado pelas vozes assumidas 

em cada instância e de onde se exprime ou imprime a realidade estética. Há, por isso, um 

movimento de suspensão da verdade, o que também se percebe de modo marcado em 

Lispector. Joana, na constante busca ao passado, da verdade ou das verdades e na tentativa 

de se descobrir, vê-se mergulhada nesse mundo, mas percebe-se de uma forma diferente, 

com um olhar mais crítico. As lembranças permitem um diálogo consigo mesma e com 

várias fases da sua vida. Existe, pois, “a penetração nas várias consciências, [o] que dá a 

sensação de omnisciência. Mas na relação de conhecimentos ratifica a visão equisciente 

do narrador: este vê o mundo tão bem – ou tão mal como o personagem” (TACCA, 1978, 

p. 94). Por meio das lembranças, é como se renascesse outra pessoa, com mais certezas 

da vida e dos sentimentos, que adquiriu liberdade.  

Já no desfecho da narrativa, quando se vê abandonada pelo esposo, sozinha, Joana 

relaciona-se com um desconhecido, alguém que aparece em sua vida não se sabe de onde 

e parte sem nenhuma explicação aparente, e por quem experimenta mais um desamor. 
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Com essa desilusão, a viagem seria uma forma de busca pelo seu lugar.  Perto do coração 

selvagem é um dos primeiros romances de Clarice Lispector, e esta obra deve ser 

analisada numa visão global, por se apresentar como um romance inovador e renovado, 

que quebra com a ordem cronológica de início-meio-fim. “O mundo da obra é um mundo 

total onde todo saber (social, psicológico, histórico) tem cabimento” (BARTHES, 2004, 

p. 4). A viagem poderia ser percebida como o resgate do “eu”, sugerido no romance pelas 

posições de vozes que sobressaíram, ultrapassando limites por meio da autoafirmação. O 

movimento da alteridade, que existe no romance, permite uma identificação plena com a 

personagem principal. 
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