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Resumo: Este artigo pretende fazer uma análise do conto A imitação da rosa, 
da escritora Clarice Lispector. O trabalho está embasado em duas correntes fun-
damentais: a busca da identidade do sujeito e a rejeição deste ao meio social que 
exige uma espécie de perfeição do indivíduo para que possa ser aceito. Também 
analisa o discurso da narradora enquanto sujeito duplo que procura incessante-
mente sua unificação para se conceber e as medidas paliativas usadas pela mesma 
para conseguir ou não seu objetivo.

PalavRas-chave: Identidade, discurso, sociedade, perfeição, Clarice Lispector.

abstRact: This article intends to analyze the short story: “A imitação da rosa” 
(The Imitation of the Rose), by Clarice Lispector. Our work is based in two funda-
mental perspectives: the subject’s identity search and the rejection of social envi-
ronment which requires a sort of perfection from the individual so that it may be 
accepted. We also analyze the narrator speech considering it as a double character 
that looks relentlessly for its synthesis in order to conceive itself as well as its pallia-
tive means taken to reach or not its aim.
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Introdução

Escrito em 1960, o livro Laços de Família conquistou o público universitário e des-
pertou interesse pelas outras obras de Clarice Lispector, conforme salienta Benedito Nu-
nes (1963). A presente análise, porém, restringe-se ao conto A imitação da rosa, que imita, 
de fato, a perfeita desconexão (se isso é possível) entre o mundo tangível e a abstração 
presente na visão de mundo dos personagens criados pela escritora.

Sua narrativa sempre intrincada, presentifica o leitor ao mesmo tempo em que o crista-
liza numa dimensão exterior, talvez até atemporal. Às vezes em um mesmo momento a autora 
conduz seus leitores por páginas a fio, até despertar para o último momento real. O grande 
número de perguntas – constantemente repetidas – parece querer elucidar quando na verdade 
só enfatizam as dúvidas. Portanto, a interpretação de suas obras não é algo que se mensure 
pelos dados reais e presentes, mas pelo símbolo institucional de cada ser e simples objeto.

No conto a ser analisado, a leitura fundamenta-se em duas colunas principais: a 
duplicidade entre a identidade de Laura e Carlota e a representação simbólica das rosas 
na esfera filosófica e histórico-social. O restante são as arestas não menos importantes, 
entretanto, mas facilmente identificadas e sendo também preocupação do artigo estudá-
las no decorrer do estudo.

A narrativa dá certas evidências de que Laura tivera problemas psicológicos e esti-
vera por determinado tempo ausente do convívio social. O conto também evidencia que 
ela era uma pessoa sem muita personalidade, condicionada a superficialidade e atrelada, 
inevitavelmente, a atos puramente metódicos. O seguinte trecho demonstra que Laura 
não age por si mesma, pois, antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar 
arrumada e ela própria já no vestido marrom para que pudesse atender ao marido enquan-
to, “ele se vestia, e então sairiam com calma, de braço dado como antigamente” (Lispec-
tor, 1960, 34).1 O verbo “deveria” indica algo que acontece não por vontade própria, mas 
como uma obrigação. Mais adiante, aparece a expressão “atender ao marido”, como se só 
a presença do marido fosse importante. Laura estava ainda se encontrando, tentando ser 
uma pessoa moldada ao padrão social, evitando deparar-se consigo mesma, como alguém 
que não poderia mais existir; como se, para se manter naquele espaço, precisasse matar 
algo dentro de si: a sua própria liberdade de ser. Nota-se que é uma mulher flagrada no ato 
do próprio desejo, que agora deveria conter-se e reassumir a postura de mulher distinta e 
mecanicamente feminina, como se pode verificar nos seguintes excertos:

A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o 
que saía nos jornais. Enquanto isso, ela falaria com Carlota coisas de mulheres, submissa 
à vontade autoritária e prática de Carlota, recebendo enfim de novo a desatenção e o vago 
desprezo da amiga, a sua rudeza natural, e não mais aquele carinho perplexo e cheio de 
curiosidade – e vendo enfim Armando esquecido da própria mulher. E ela mesma, enfim 
voltando à insignificância com reconhecimento (p. 34).

Carlota é a primeira personagem a ser inserida na narração, fatalmente menciona-
da como uma amiga da protagonista que, até então, não fora apresentada: caracterizada 
como autoritária e levemente superior, ambiciosa e com toques de extravagância. Laura, 
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após seu afastamento, é agora comparada a um animal, como se pode observar no seguin-
te trecho: “como um gato que passou a noite fora e, como se nada tivesse acontecido, 
encontrasse sem uma palavra um pires de leite esperando” (p. 34).

Outras comparações feitas aludem sempre a um ser que era essencialmente passivo, 
disposta a não tropeçar em nenhum engodo e cumprir ritualisticamente as ações prosaicas 
de seu dia, conforme convinha ao marido e à sociedade. Laura é um produto social sem ação 
alguma, criada para a aceitação sem poder demonstrar os sentimentos e desejos. Fora criada 
para ser boa esposa, dona de casa exemplar e sempre disposta a satisfazer o marido.

O narrador dá pistas de como o texto tende a comparar os seres em questão, e muitas 
vezes, a fusão entre eles chega a ser tão forte que a fronteira entre a influência de um sobre 
o outro já não se demarca. Tudo é feito simetricamente para questionar o valor da vida e 
para discutir o que, de fato, está em harmonia: “interrompendo a arrumação da penteadeira, 
Laura olhou-se ao espelho: e ela mesma, há quanto tempo?” (p. 35). O espelho, que segundo 
o Dicionário de Símbolos, reflete à verdade, à sinceridade, ao conteúdo do coração e da cons-
ciência, e que, portanto, seria símbolo da busca da identidade do sujeito, como é o caso de 
Laura no decorrer da narrativa. Ou ainda no trecho que se refere ao copo de leite:

Para fundi-las numa só ela passara a usar um engenho: aquele copo de leite que terminara por 
ganhar um secreto poder, que tinha dentro de cada gole o gosto de uma palavra e renovava à sala, 
onde sentava “com muita naturalidade”, fingindo falta de interesse, “não se esforçando” (p. 42).

Apesar de ser possível extrair daqui um grande recurso para qualificar a identidade 
de Laura, a fim de contrapor a essência de ambas, o que se pode enfatizar primeiramente 
é a noção de fusão que o texto mostra entre coisas que, quer sejam interiores ou exterio-
res, acabam por se completarem. Essa afirmação pode ser comprovada com palavras do 
próprio narrador: “abriu os olhos, e como se fosse a sala de que tivesse tirado um cochilo 
e não ela, a sala parecia renovada e repousada com suas poltronas escovadas” (p. 42).

Nesta citação, tem-se um exemplo ainda mais significativo para continuar com essa 
postulação: “Depois tirou com cuidado as rosas do jarro, tão lindas e tranqüilas, com os 
delicados e mortais espinhos” (p. 45).

Como poderia um elemento em si conter características tão paradoxais, ao passo 
que delicadas são também mortais! Não parece familiar considerar Laura e Carlota perso-
nagens tão distintas, mas sim que em sua essência são a mesma representação. 

Não se pretende atestar neste trabalho que ambas são de fato o mesmo ser demar-
cado, mas que no discurso social ambas representam um mesmo ser. Ou seja, o que era a 
mulher nos anos 60? Um ser fundamentalmente dividido; parcialmente liberado, porém 
ainda preso a diversos traços de tradição, que a impediam de ceder à tentação de seguir 
seus próprios instintos, de achar que a vida poderia enfim se tornar perfeita. 

A busca de identidade feminina

É importante salientar que o narrador é em primeira pessoa e é Laura quem relata 
as situações, de acordo com sua visão de mundo. No entanto, há um momento do texto 
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em que a protagonista refere-se a si mesma como outra pessoa. Esse não poderia ter sido 
o mesmo recurso usado por ela para referir-se a Carlota como sendo ela mesma? Duas 
identidades num mesmo ser, um deles aceitável pela sociedade e outro recusado. Dessa 
forma, pode-se concluir que Laura, por ser a mais “adaptada” ao meio social, embora um 
pouco desequilibrada, por isso misteriosa, é o objeto de mais atenção da narração.

O conto dá a entender que Laura estivera ausente da sociedade por determinado 
tempo, provavelmente num sanatório onde fizera uso de insulina, remédio utilizado para 
tratar esquizofrenia na época. De acordo com o texto, pode-se deduzir que ela é a expres-
são da loucura a que se está fatalmente condicionado sem que, no entanto, se deixe de 
classificar toda a rotina bestial como um vestígio de desatenção.

Loucura seria pensar que o perfeito consiste em fantasiar deliberadamente que 
tudo está bom, que a perfeição é a superficialidade da rotina. Laura assim se expressa:

Se uma pessoa perfeita de Marte descesse e soubesse que as pessoas da Terra se cansavam 
e envelheciam, teria pena e espanto. Sem entender jamais que havia de bom em ser gente, 
em sentir-se cansada, em diariamente falir; só os iniciados compreenderiam essa nuance de 
vício e esse refinamento de vida (p. 37).

O discurso de Laura busca o convencimento do leitor de que tudo é perfeito, mesmo 
que nem ela acredite nisso. A narradora se ilude com a realidade que lhe é imposta. Como 
forma de satisfação, ela recusa-se a ser o que realmente é para agradar o esposo Armando e 
aos valores daquela sociedade. Sua vida é um completo fingimento, até dela mesma.

É no discurso da narradora que consiste a perfeição que ela busca, mas não con-
segue se adaptar aos padrões que lhe são impostos. Procuramos discutir a efemeridade 
existencial, de uma vida mediana sem muitos excessos, concentrada em permanecer “mar-
rom” e focada na própria naturalidade, como acontece com Carlota. Ser um indivíduo 
normal era se movimentar em paradigmas sociais e, na visão da protagonista, certamente, 
se abster de toda expressão fantasiosa.

O perfeito estado de ser era uma postura alienante não familiarizada com o extraor-
dinário, mas habituado à regularidade da vida comum. Assim, tudo o que poderia oferecer 
condições de beleza e perfeição, era, na verdade, um engodo ilusório que não refletia os 
desejos de uma vida plena de pujantes sonhos. Portanto, imitar a rosa é uma discussão ba-
seada na necessidade intrínseca universal de sonhar, conflitando-a com a realidade huma-
na da frustração. Podemos perceber, no trecho a seguir, a profundidade dessa posição:

Quando lhe haviam dado para ler a “Imitação de Cristo”, com um ardor de burra ela lera 
sem entender mas, que Deus a perdoasse, ela sentira que quem imitasse Cristo estaria per-
dido – perdido na luz, mas perigosamente perdido. Cristo era a pior tentação (p. 36).

Nesse trecho, a voz deixa-nos claro o teor de sua concepção, ao usar aquele que, na 
conjuntura ocidental, é o exemplo-mor de perfeição como um alvo duvidoso e perigoso; 
ela introduz o grande mistério das rosas.

Além das rosas representarem todo esse ideal inatingível, elas também são metáfo-
ras da tentação humana, ou seja, toda oposição existente contra as forças humanas de se 
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equipararem ao ideal pudico e cristão. Aos olhos de Laura, a perfeição é algo tão abstrato 
que chega a se tornar superficial, não sentido naturalmente e distante de sua realidade 
pessoal. Isso provoca incômodo e desejo de experimentar. 

A constatação da perfeição em que Laura circunda é, em contrapartida, a percepção da 
fraqueza que nos engendra, conceituando o elemento aparentemente superior como fruto de 
uma transcendência, impossível a homens comuns. A questão do desejo também é defrontada, 
uma vez que, conscientes de nossa impossibilidade de obter, cresce-nos a vontade de atingir. 

Narrador, discurso e busca da perfeição

A história dessa narrativa pode querer dizer mais do que aquilo que aparece no fio 
do discurso ou até significar outra coisa. Essa é uma característica literária muito madura 
em Clarice Lispector. É um desafio ao leitor que, diante de uma narrativa simples, depara-
se com a complexidade da vida.

O discurso no conto é um lamento constante: “eram algumas rosas perfeitas”, “pa-
recem até artificiais!”, “como são lindas”. É quase como afirmar “como estão distantes de 
mim!”. Então, é nesse momento que se pode perceber o ideal humano de, mesmo cônscio 
de sua inaptidão para a perfeição, realizar ações que o aproximem deste padrão: “então 
Laura teve uma idéia de certo modo muito original: por que não pedir a Maria para passar 
por Carlota e deixar-lhe as rosas de presente?” (p. 43).

Logo adiante, é possível ver mais claramente o que já foi visto: “e dar as rosas era 
quase tão bonito como as próprias rosas” (p. 44).

Essa atitude de ceder à tentação era o único ato que poderia conceder libertação do 
mal-estar que o medo de errar causava na “senhora distinta”, “nada de impulsos” dizia. 
Toda a construção textual nos remete para o discurso de um tentado em conflito, assim as 
rosas podem representar a vontade de adulterar, de cometer atos ilícitos, de persuadir para 
o mal. Entretanto, mais importante em toda essa discussão, o desejo sincero de acreditar 
que o perfeito pudesse existir de fato. O texto abaixo ilustra essa leitura:

Por que dá-las, então? Lindas e dá-las? Pois quando você descobre uma coisa boa, então 
você vai e dá? Pois se eram suas, insinuava-se ela persuasiva sem encontrar outro argumento 
além do mesmo que repetido, lhe parecia cada vez mais convincente e simples. Não iam 
durar muito – por que então dá-las enquanto estavam vivas? O prazer de tê-las não signifi-
cava grande risco – enganou-se ela – pois, quisesse ou não quisesse, em breve seria forçada 
a se privar delas, e nunca mais então pensaria nelas, pois elas teriam morrido – elas não iam 
durar muito, por que então dá-las?O fato de não durarem muito parecia tirar-lhe a culpa de 
ficar com elas, numa obscura lógica de mulher que peca (p. 46).

 Eis um discurso de um tentado, numa guerra interior, buscando se convencer de que 
poderia fazer o que quisesse sem que tivesse de sofrer grandes perdas. Sabe-se perfeitamente 
que são assim os pensamentos de um penitente em conflito. É a perfeição um mal que atinge 
os perfeccionistas e nunca os satisfaz. No conto em análise, é a rosa a manifestação obscura 
de toda atividade e objeto que nos furta do real e nos ilude na fantasia.
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Laura: entre o desejo e o dever

Somente estando próximo do objeto deste trabalho, é que se torna possível se 
convencer de sua realidade física, mas Laura nem sequer podia contemplar as rosas nos 
primeiros momentos de seu conflito: “e quando olhou-as, viu as rosas.” (p. 46).

 O texto constata que apenas aproximando-se do objeto de desejo é que existirá um 
conflito interno, o que acontece com Laura. Pode-se perceber no decorrer da narrativa 
que, após a decisão incerta de Laura de abnegar as rosas, o conflito cessou e a calma a atin-
giu novamente. Ao se vir calma, recostada no sofá, consegue notar sua pureza particular, 
como que um alívio de que tivesse se decidido pelo correto: “as rosas haviam deixado um 
lugar sem poeira e sem sono dentro dela” (p. 50).

A verdade é que agora podia voltar à beleza de sua incompletude e descansar re-
compensada. Quando Armando volta do trabalho encontra Laura no sofá, sentada:

Ela estava sentada com o seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela fizera o possível para não 
se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e respeito, ele a olhava. Envelhecido, can-
sado, curioso. Mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Da porta aberta viu a sua mulher 
que estava sentada no sofá sem apoiar as costas, de novo alerta e tranqüila como num trem. 
Que já partira (p. 53).

As últimas palavras do conto são surpreendentes porque da mesma forma que 
Laura se submete à vontade do marido (símbolo das regras sociais a serem seguidas), 
também mostram que Laura estava sentada no sofá, mas sem apoiar as costas; atitude de 
quem pode levantar-se a qualquer momento. Outra expressão que chama atenção é “alerta 
e tranqüila”. Aqui há uma protagonista alerta, mas em relação a que? A sua própria vida 
sem significado como podemos supor e que, por meio de uma relação epifânica com as 
rosas (símbolo de feminilidade e perfeição), percebera o momento de mudar, de finalmen-
te libertar-se das amarras sociais que a prendiam. Ao mesmo tempo que Laura estava alerta 
estava também tranqüila. Dois opostos, numa mulher totalmente dividida e em busca de 
sua verdadeira personalidade. Sua tranqüilidade aparece no final do conto, como também 
a palavra alerta. Ambas contraditórias como a própria personagem. Ambas simbolizando 
a dualidade do ser humano e o desejo de unificação.

Considerações finais

Uma conclusão possível do sentido do conto seria a reviravolta na vida de Laura quan-
do o texto sugere que, por causa da proximidade com a tentação, Laura não poderia mais corri-
gir seus traços de “imperfeição”, a “beleza” de sua natureza (“procurou um instante imitar por 
dentro de si as rosas”). Deu-se o direito de não se comprometer com a vida de vestido marrom 
e para poder sentir, ainda que estupefata, os efeitos daquela experiência “naturalizante”. Dessa 
forma, o conto determina a natureza inevitável da condição humana.
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Notas
1 A partir de agora, todas as referências ao romance serão feitas apenas com a indicação do número 

da página.
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