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INTRODUÇÃO 
 

A compreensão de que o Brasil em seus mais de 500 anos de história 
recebeu a influência cultural dos diversos povos que aqui se estabeleceram, 
pelos mais diversos motivos, implica na imagem de um povo miscigenado, 
plural, heterogêneo. Esta heterogeneidade diz tanto da diversidade de 
segmentos culturais que aqui foram se integrando, quanto das transformações 
sociais que tal movimento operou. Obviamente, o encontro com o outro 
provoca estranhamento, mas é neste embate que reside a riqueza cultural que 
constitui o povo brasileiro. 

Assim sendo, a influência desses povos recai sobre as nossas mais 
variadas formas de manifestação cultural e, entre elas, a literatura, como 
grande espaço de representações e diálogos entre tais segmentos, 
possibilitando aos sujeitos expressarem suas visões de mundo e, no caso dos 
povos imigrantes, deixarem suas marcas na produção literária. 

É fundamental o entendimento de que, da mesma forma que estes 
grupos influenciaram a cultura brasileira, o processo inverso também ocorre, 
pois, mesmo que os sujeitos inseridos em tais segmentos busquem repassar 

RESUMO: Nesse artigo, objetiva-se abordar a influência 
da tradição judaica na construção identitária da 
personagem Clara, do romance homoerótico Duas 
Iguais, publicado em 1994, por Cíntia Moscovich. 
Analisar-se-á de que forma se configuram as marcas 
desta tradição no contexto no qual a protagonista 
emerge, buscando compreender até que ponto o legado 
cultural judaico influencia no desenrolar da trama criada 
por Moscovich, principalmente no que tange aos valores 
morais, visto que a obra trata de um relacionamento 
homoafetivo entre duas mulheres, o que foge aos 
padrões culturais judaicos. Essa tradição configura-se 
como fator complicador no romance entre Clara e Ana. 
Para tal análise, lançar-se-á mão das contribuições 
teóricas de Berta Waldman (2002) acerca das marcas da 
tradição judaica na literatura brasileira e José Carlos 
Barcellos (2206), que discute a relação entre literatura e 
homoerotismo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura feminina contemporânea; 
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para as gerações futuras os valores de sua tradição, esta já se apresentaria 
modificada, ao passo que o movimento da história opera sobre todas as coisas.  

Historicamente, a vinda do povo judeu para o Brasil ocorreu em dois 
momentos diferentes, mas que tem entre si, enquanto semelhança, uma 
atmosfera de conflito: primeiramente, judeus vieram para o Brasil ainda no 
período colonial, após terem se instalado em Portugal, fugindo da Inquisição. 
Mais tarde, em fins do século XIX até meados do século XX, os judeus, assim 
como tantos outros povos, chegam a nosso país para substituir a mão-de-obra 
escrava.  

Gerson Luiz Roani (2008) comenta que, na contemporaneidade, ao 
passo em que as relações entre culturas diversas se revelam cada vez mais 
estreitas, buscam-se mecanismos que possam amenizar ou ainda neutralizar 
as diferenças, buscando cada vez mais a criação de uma “consciência 
globalizada”. Porém, tal tentativa pode, ao invés de unir os povos, criar ainda 
mais fissuras, pois, devido a grande diversidade cultural, o mais correto seria 
valorizar cada segmento em seu contexto. 

A cultura judaica aparece no Brasil neste contexto plural, impondo sua 
marca, mas, assim como as demais manifestações culturais, sofre influência 
deste novo meio no qual se insere, o que não minimiza sua importância 
enquanto constituinte desta identidade heterogênea do povo brasileiro, 
recaindo também, como já fora dito, no campo da literatura, ao passo em que é 
possível encontrar suas influências na produção de autores como Cíntia 
Moscovich, que aqui será abordada. 

Berta Waldman, em sua obra Entre passos e rastros (2003), elabora um 
panorama acerca da presença da cultura judaica nas obras de autores 
contemporâneos brasileiros, abordando desde a figura do estrangeiro até a 
forma como elementos próprios da cultura judaica são representados na 
produção literária de sujeitos que ora pertencem ao judaísmo, ora apenas 
buscam demonstrar sua visão sobre como este povo se inseriu em nosso meio, 
modificando-o e sendo modificado, contribuindo para a produção literária com 
motivos, imagens e temas diversos e que influenciaram toda uma produção 
quando os judeus fizeram contato com o ocidente. 

Nesse sentido, Maria Zilda Cury (2007), no artigo “Geografias da 
Modernidade”, aponta que, na contemporaneidade, há dois tipos de narrativas 
que se destacam e refletem aspectos do que seria a pós-modernidade. De um 
lado, as narrativas que refletem questões relacionadas à violência da realidade 
urbana como, entre outras, a exclusão social e a globalização. Por outro, obras 
que enfatizam os mecanismos da memória coletiva, histórica e social, 
revisitando a história recente do país. 

Nesse segundo caso, insere-se o romance Duas Iguais, de Cíntia 
Moscovich, que procura recuperar elementos da história brasileira por meio dos 
seus interstícios. Assim, nesse trabalho, busca-se analisar as marcas da 
cultura judaica na obra e sua influência nos destinos das personagens Clara e 
Ana. Elas se envolvem afetivamente na adolescência, mas, pelo fato de Clara 
integrar o contexto social judeu, na Porto Alegre dos anos 70, período marcado 
pela ditadura, o romance entre elas sofrerá a interferência do meio altamente 
repressor  e intolerante em relação às relações homoafetivas. 

 
  

1. O SISTEMA PATRIARCAL JUDAICO EM DUAS IGUAIS 
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O romance de Cíntia Moscovich conta, por meio da voz da narradora-

personagem Clara, a história de amor vivenciada entre ela e sua colega de 
escola, Ana. Clara emerge de um contexto familiar judaico e o cenário deste 
romance é um bairro judaico, na cidade de Porto Alegre, em fins do período da 
ditadura militar. Já Ana não concebe tal religião, sendo que seus pais são 
vistos como subversivos, pois a sociedade suspeita que eles estejam 
envolvidos com grupos comunistas. Quando Ana é transferida para a escola 
judia que Clara freqüenta, chama a atenção de todos, pois não integrava a 
mesma tradição que, até então, era comum a todos. As duas acabam por se 
envolverem amorosamente, o que causa desconforto tanto em seus lares como 
no colégio.  

Assim, a história de amor das duas sofre pressão em vários contextos, 
mas, focalizando as atenções sobre o contexto familiar de Clara, percebe-se 
como o fato desta emergir da tradição judaica e por ter uma estreita relação 
com seu pai, relação esta que se revela mais intensa e dotada de maior 
cumplicidade que com sua mãe ou qualquer outra pessoa, faz com que o 
drama seja ainda maior, pois decidir por dar continuidade ao relacionamento 
seria ir contra os ensinamentos de seu pai. 

Sendo uma das três principais religiões abraâmicas, junto ao islamismo 
e cristianismo, a religião judaica prevê em sua estrutura social o papel do 
patriarca como figura central no contexto familiar, o que é visível em Duas 
Iguais, uma vez que todos os componentes da família de Clara submetem-se 
aos ensinamentos e imposições do pai. O autoritarismo do pai de Clara revela-
se, por exemplo, quando este percebe a estreita relação que sua filha firmara 
com Ana, principalmente após começarem a trabalhar no jornal da escola, 
atividade que ele já não julgava adequada pelas circunstâncias políticas 
daquele momento. Assim, como forma de separá-las ordenou a escola que as 
adolescentes ficassem em turmas diferentes: 

 
Quando as aulas reiniciaram, ficamos sabendo que nossas 
turmas não seriam as mesmas. Não estaria na mesma sala de 
Aninha e todos os nossos esforços para que estivéssemos 
juntas foram inúteis. A diretora fora inflexível: meu pai dera a 
ordem, alegando que meu rendimento já não era o mesmo e 
que, se eu quisesse ser responsável pelo jornal, esse era o 
preço. (MOSCOVICH, 2004, p. 44) 

 
Ao longo da narrativa, Clara vai demonstrando o quão fundamental fora 

a figura de seu pai nas decisões por ela tomadas. Por se tratar de um romance 
de memórias, percebe-se, pela voz da narradora, a dificuldade com a qual ela 
se depara na ausência de tal figura quando se faz necessário algum tipo de 
escolha.  

Apesar de demonstrar profunda admiração por seu pai e ver nesta 
figura o exemplo que deveria ser seguido e perpetuado pelas próximas 
gerações, Clara adverte sobre a dualidade da relação entre ambos, quando 
declara que “decididamente, meu pai era uma pessoa difícil. Eu o adorava e o 
temia.” (2003, p.21). A declaração da narradora reflete a submissão que a filha 
tem diante do pai, pois o sentimento de temer tal figura implica em tomar 
atitudes que não firam os valores por ele concebidos. 
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Um contexto familiar patriarcal demonstra-se intolerante a todo e 
qualquer comportamento que possa comprometer sua perpetuação, visto que a 
tradição está acima de qualquer desejo dos sujeitos. Assim, para que Clara 
conseguisse viver plenamente seu relacionamento com Ana, seria necessário 
uma ruptura com a tradição familiar que lhe fora transmitida. Contudo, diante 
das circunstâncias, tal ruptura não ocorre a princípio, visto a separação do 
casal: Ana exila-se em Paris, enquanto Clara continua no Brasil e casa-se com 
Vitor. 

Outro ponto relevante em relação à figura do patriarca na tradição 
judaica é a submissão da mulher ao marido, que está intrinsecamente 
relacionada com a questão financeira,. Desse modo, evidencia-se na obra que, 
após alcançar estabilidade financeira, o próximo intuito do homem seria 
encontrar uma esposa e com ela constituir uma família, no mais rigoroso 
padrão judaico, o que lhe concederia filhos que teriam obrigatoriamente que 
dar sequência à tradição. Assim, segundo os planos do patriarca da família, 
seria fundamental que um filho homem nascesse para dar continuidade aos 
negócios familiares, no caso uma construtora, porém, ao invés de um filho, o 
destino concede-lhe primeiro uma menina, o que lhe fez mudar seus planos, 
mas não seus intuitos. Por isso, o pai de Clara “decretou que a primogênita iria 
sucedê-lo na construtora. Melhor: casando-se a menina Clara, podia destinar 
ao genro uma participação na empresa” (MOSCOVICH, 2004, p.105).  

Tal divisão de papéis desvela uma compreensão da cultura judaica 
marcada por uma visão binária de gênero, possibilitando o entendimento que, 
para tal segmento, homens e mulheres terão seus papéis sociais definidos de 
acordo com o sexo.  

Embora o pai de Clara nunca tenha falado abertamente que tinha 
conhecimento do relacionamento amoroso entre ela e Ana, suas atitudes ou 
até mesmo seu silêncio, em alguns momentos, fazem com que a protagonista 
note que ele é contrário ao relacionamento, o que abala a estreita relação de 
ambos. 

Antes de tais conflitos, Clara definia seu pai como o “dono de todas as 
respostas, todas, mesmo aquelas não reveladas” (2003, p. 60): era a ele a 
quem ela sempre recorria quando necessitava de ajuda para a resolução de 
seus problemas, mas, conforme a relação entre as adolescentes era 
evidenciada, ”o pai transformara-se, finalmente, em todas as dúvidas” (2003, p. 
60). 

Sendo o patriarca uma figura fundamental para a cultura judaica, a morte 
do pai de Clara implica na desestruturação momentânea da família, fenômeno 
muito bem ilustrado na imagem da mãe de Clara que, diante da perda do 
marido, revela sua fragilidade frente à solidão: 

 
E como ela se tornara, da noite para o dia, aquela coisa tão 
patética, tão quebradiça, tão distante do ser potente que havia 
sido, tão diferente de uma esposa, de uma mãe, de uma 
mulher jovem? Envelhecera naquelas semanas; a pele se 
vincava nos cantos da boca, a provação marcando um sulco 
fundo na testa, junto à ponta do nariz. (MOSCOVICH, 2004, p. 
67)  
  

Assim, a fragilidade detectada na mãe de Clara após a perda de seu 
marido reflete esta visão de dependência da mulher em relação ao homem no 
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sistema patriarcal. Os estudos na contemporaneidade, ressaltam-se aqui as 
contribuições do feminismo, em relação ao gênero, contrapõem-se com tal 
visão, vista a pluralidade de práticas sociais que se apresentam de modo a 
subverter uma hierarquia de gêneros, ou ainda, restringir definições de sexo, 
gênero e identidade apenas pelo viés moral ou biológico, assim, a construção 
cultural que submete a mulher à figura do homem não é algo a ser vencido na 
contemporaneidade. 

Elódia Xavier, em sua obra Declínio do patriarcado: a família no 
imaginário feminino, ressalta que os estudos feministas buscam contrapor-se 
ao legado do imaginário patriarcal em relação aos papéis sociais dos sujeitos, 
que pauta-se no binarismo de gênero para legitimar a supremacia do masculino 
sobre o feminino  

 
A ótica feminista, deslocada do centro, percebe o que o olhar 
anestesiado pela cultura patriarcal ignora. O feminino, 
enquanto modo peculiar de ler o mundo, entende a realidade 
como um construto; dentro desta concepção o sexo (fato 
biológico) não predetermina o gênero ( fato construído). Além 
disso, com sua postura antipatriarcal, o feminismo se ocupa 
em demolir a hegemonia de um gênero sobre o outro. (1998, 
p.64) 
 

Esta visão corrobora com o trabalho desempenhado pela literatura de 
autoria feminina na contemporaneidade que seria o de dar voz às mulheres 
que historicamente foram silenciadas pelos homens. Esse silêncio do feminino 
prevaleceu sobre a produção literária até fins do século XIX. 

O casamento de Clara e Vitor representa, no romance, uma “vitória” da 
tradição judaica em relação às práticas dos sujeitos que tentam contrapor-se à 
ela. Vitor vem sacramentar, com o casamento, o destino que o pai de Clara, 
ainda em vida, havia idealizado para sua primogênita.  

Assim, em Duas Iguais, tem-se um conflito gerado pelas imposições de 
uma tradição totalmente arbitrária e rígida frente ao relacionamento 
homoafetivo das personagens, sendo que as escolhas dos sujeitos acabam por 
serem realizadas de forma a submeterem-se ao sistema patriarcal judaico. 
 
 
2. CONFLITO SOBRE A IDENTIDADE HOMOERÓTICA 
FRENTE À TRADIÇÃO JUDAICA EM DUAS IGUAIS 

 
A narrativa em primeira pessoa no romance Duas Iguais revela o drama 

vivenciado por Clara, frente à descoberta de um sentimento por sua amiga de 
escola e que vai contra os ensinamentos de sua tradição. Oriunda de um lar 
judaico, Clara precisará passar por cima de valores até então fundantes para 
sua percepção de mundo. Esses valores, frente ao “amor proibido” que sente 
por Ana, acabarão por revelarem-se frágeis.  

A intransigência que a tradição implica para seus componentes diz da 
definição de papéis sociais inalteráveis, quaisquer que sejam as vontades dos 
sujeitos, estes não podem opor-se àquilo que historicamente fora legitimado 
pelo grupo.  
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Se por um lado, Clara é uma descendente de judeus; por outro, Ana 
não compartilha de tal crença, polarizando as personagens em lugares distintos 
e, embora as adolescentes compartilhem o mesmo drama, os modos de 
enfrentamento serão distintos. Tal distinção está atrelada aos ensinamentos 
que cada uma recebeu. 

Em relação às discrepâncias entre os costumes dos imigrantes judeus e 
o povo brasileiro, Waldman afirma que  

 
Quando se pensa a conjunção do ser judeu e do ser brasileiro, 
vê-se que são termos que não caminham juntos. Cada um 
deles carrega um conjunto de referentes ligados a realidades 
históricas, políticas, sociais e afetivas diferentes. Mas é 
possível, e a literatura o faz, escavar os entrelugares, o ponto 
de intersecção de identidades, línguas, culturas, tradições, que 
evita a polaridade de binários, forjando uma terceira posição 
que reconhece as duas outras, mas flui em trilho próprio. 
(2003, p. XX) 
 

Assim, a literatura permite forjar tais encontros de modo a revelar que 
há sim a possibilidade de enfrentamento das diferenças culturais sem resvalar 
em valorações de superior ou inferior, correta ou incorreta, de acordo com esta 
ou aquela concepção cultural. Desse modo, o encontro promove um terceiro 
olhar, isento de pré-julgamentos, pois, buscar-se-á uma visão da totalidade que 
o encontro entre as culturas promove. 

Sendo o judaísmo um sistema religioso dotado de rigorosos padrões 
morais, ditando normas de conduta a serem seguidas e condenando quaisquer 
“desvios”, uma relação amorosa entre pessoas do mesmo sexo se revela 
totalmente inapropriada e inadmissível. No Torá, livro sagrado dos judeus, 
encontramos a seguinte observação em relação à homossexualidade: “[Um 
homem] não deve deitar com um homem como se deita com uma mulher; isto é 
uma toeva ("abominação")”. (Levítico 18: 22). Embora a passagem aplica-se às 
relações homoafetivas entre homens, o mesmo vale para as mulheres. É válido 
lembrar que, segundo a Bíblia, as cidades de Sodoma e Gomorra foram 
destruídas, pois dentre os vários pecados que seus habitantes vinham 
cometendo estava a homossexualidade.  Abraão, o messias para a tradição 
judaica, tentou salvá-los, buscando entre eles pessoas íntegras, mas não foi 
possível. Esta emblemática passagem das sagradas escrituras mostra a 
intolerância religiosa frente às relações homoafetivas, sendo que este é um 
pecado passível de punição. No caso do romance entre Clara e Ana, a punição 
que ambas recebem é a sonegação do amor frente às pressões sociais.  

Ao condenar a prática homossexual, os sujeitos, que a concebem, são 
postos à marginalidade, atribuindo-lhes um status de inferioridade em relação 
aos demais, criminalizando as ações destes que se opõem aos ensinamentos 
judaicos. Assim, o relacionamento de Clara e Ana torna-se uma atividade 
“clandestina”, situação está que o casal acaba por não suportar, resultando na 
separação. 
 
3. REPRESENTAÇÃO DA CULTURA JUDAICA NO 
ROMANCE DUAS IGUAIS, DE CÍNTIA MOSCOVICH 
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Cíntia Moscovich buscou, em sua obra, ressaltar, por meio das 
memórias da personagem Clara, o quão difícil é para uma mulher subverter a 
tradição que seu meio social lhe impõe.  

A tradição judaica surge nesse contexto como elemento mediador da 
compreensão de mundo que os sujeitos a concebem irão construir, pois as 
normas estabelecidas culturalmente dentro de um sistema, no caso a religião 
judaica, influenciarão nos juízos de valor que os indivíduos realizam sobre o 
outro, bem como sobre si mesmos. Esta compreensão determinará os papéis 
que cada um deverá desempenhar, bem como quais serão as normas de 
conduta que a moral prevista neste segmento religioso impõe sobre suas 
relações sociais. As personagens, situadas em tal contexto cultural, são 
envolvidas em um cenário de conflitos pessoais, os quais pedem aos sujeitos 
soluções plausíveis com os ensinamentos. 

No romance Duas Iguais, as marcas da cultura judaica aparecem de 
duas formas: ou em parágrafos soltos, de caráter explicativo sobre algum 
elemento que a cultura judaica concebe, isolados da narrativa ou por meio de 
fatos rememorados pela narradora e contextualizados às situações vivenciadas 
pelas personagens.  

Um dos momentos em que fica mais evidente o peso da tradição 
judaica na vida de Clara é no momento em que seu pai adoece e depois vem a 
falecer.  Nesse momento da narrativa, todos os ritos em relação ao trato com a 
morte são expostos pelo viés judaico.  

O capítulo intitulado ‘A viagem’ inicia-se com uma explicação sobre o 
significado do cemitério na tradição judaica:  

 
                                   Em hebraico, um cemitério é chamado bet kewarot – a casa ou 

lugar dos túmulos; porém mais comumente bet há-Chajim – a 
casa ou jardim da vida; ou bet olam – a casa da eternidade. 
Em outras palavras: nomes cujos sentidos expressam a 
crença na transcendência da vida. (2003, p. 53) 

 
Embora tal capítulo relate a viagem realizada pela família de Clara para 

o tratamento de seu pai, a verdadeira viagem que o título busca abordar é a 
que todos (referindo-se aos judeus) irão fazer um dia quando transcenderem 
do plano terreno para o espiritual, visto que o judaísmo detém a crença de que 
a alma é imortal. Segundo essa religião, enquanto o corpo humano/terreno 
perece, a alma jamais morrerá, pois ela faz parte da dádiva que é o sopro de 
vida que D'us ( Deus na tradição judaica, originalmente grafado na forma 
impronunciável YHWH) concedeu ao primeiro homem da Terra. Assim, como o 
sopro de vida veio de D’us a “Ele” retornará, o que o Rei Salomão resumiu 
quando disse: "O pó retornará ao solo como antes, e o espírito retornará a D'us 
que o concedeu." (Cohêlet 12:17). 

Tais cuidados com relação aos mortos se revelam numa seriedade 
ainda maior na obra de Moscovich, ao passo em que se trata do falecimento do 
pai de Clara, patriarca da família, o que comove a todos, mas principalmente à 
narradora, visto a estreita relação que ambos possuíam. Assim, são expostos, 
ao longo deste capítulo e dos que seguem, todo o rito judaico no tratamento da 
eminência da morte e suas póstumas interferências nas vidas daqueles que 
continuam a viver, mas agora sem sua figura central. Tal situação é sanada no 
romance quando a mãe de Clara casa-se com seu tio, que passou a conviver 
com a família após a morte do pai de Clara e aos poucos vai ocupando o 
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espaço que outrora fora de seu irmão, reestruturando o patriarcado no seio 
familiar. 

Mesmo o judaísmo concebendo um modelo de organização familiar 
patriarcal, a figura da esposa é muito importante, sendo ela o centro do lar 
judeu. Assim quando os rabinos utilizam a expressão “sua casa” referem-se à 
“sua mulher”, por isso, frente à morte do patriarca, nada mais adequado que 
outro venha ocupar a sua casa. 

Outro preceito judaico bastante enfatizado em relação ao trato com os 
mortos é o respeito que todos devem para com aqueles que partiram, sendo 
totalmente inadequada a perturbação da paz destes. 

 
Qualquer ato estranho ao respeito com os mortos é proibido 
num cemitério, estando banidas de seu terreno e instalações 
quaisquer atividades em desacordo com este preceito. A lei 
judaica, conforme o Talmude, manda que se garanta aos 
mortos a eterna inviolabilidade de seus túmulos. 
(MOSCOVICH, 2004, p.54). 
 

A cultura judaica tem na família sua principal preocupação. Esta deve 
manter-se unida em toda e qualquer situação, sendo preservada seja qual for o 
problema que se apresente. Esta noção de unidade fica muito evidente em 
Duas Iguais, sendo que a família de Clara, como representante dos preceitos 
judaicos, mantém costumes como o ritual das refeições, que é feito sempre 
com todos presentes, sendo que cada um possui um lugar demarcado na 
mesa: “o pai tomaria seu lugar num instante, de frente para a porta, vindo, 
ainda sem gravata, com a camisa engomada, o colarinho armado por 
barbatanas, o jornal debaixo do braço” (MOSCOVICH, 2004, p.20), 
principalmente pai e mãe que são os responsáveis por transmitir os 
ensinamentos judaicos a seus filhos para que estes se desenvolvam enquanto 
verdadeiros discípulos do messias. Tais ensinamentos consistem em 
reproduzir o sistema patriarcal judaico, com base na crença religiosa da própria 
criação do homem e da mulher, sendo que a primeira mulher, Eva, foi originada 
da costela de Adão, e o mito do pecado original recai sobre o ato desobediente 
da mulher.1 

 
Que a mulher aprenda em silêncio com total submissão. Não 
permito que a mulher ensine nem se arrogue autoridade sobre 
o marido, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser 
criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou 
iludir e sim a mulher que, enganada, incorreu em 
transgressão.   
 
Mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. 
De fato, o marido é a cabeça da sua esposa, assim como 
Cristo, salvador do Corpo, é a cabeça da Igreja. E assim como 
a Igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres 
sejam submissas em tudo a seus maridos.   

 

                                                           
1 Os trechos a seguir foram retirados da Bíblia. Op. Cit. São citados os seguintes livros 
respectivamente: 1 a Carta de São Paulo a Timóteo, 2:11-14; Carta de São Paulo aos Efésios, 
5:22-24. 
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Um aspecto bastante característico da cultura judaica é o guisheft, que 
consiste em um pequeno comércio que tem como finalidade principal garantir a 
segurança econômica familiar através das gerações. No caso da família de 
Clara, este pequeno negócio seria uma construtora. Para dar continuidade ao 
negócio familiar, seria então necessário um filho primogênito para ocupar o 
lugar de seu pai quando este viesse a falecer, porém primeiro veio Clara, o que 
não impediu seu pai de dar cabo a seu plano, pois ele pensa que casando 
Clara seu genro assumiria o guisheft. O desejo do pai de Clara em casá-la, 
para que seu futuro genro assuma os negócios da família, demonstra a 
preocupação com a manutenção de tal estrutura, ignorando que a jovem possa 
ter seus próprios planos. 

Clara torna-se jornalista, fato que a princípio incomoda seu pai, visto o 
contexto histórico no qual as personagens estão inseridas – anos finais da 
ditadura militar –, assim a profissão de jornalista tinha seus riscos, tornando-se 
inapropriada, principalmente quando se trata- de uma mulher a seguir tal 
profissão. 

Vista a separação do casal e a fuga de Ana para a França, Clara fica, 
por alguns anos, sozinha, mas tudo muda quando conhece Vitor, com quem 
vem a se casar. Porém, passados apenas três meses após o casamento, 
ocorre um inesperado reencontro com Ana, que retornou ao Brasil para ver 
seus pais.  

O reencontro serviu para abrir as feridas que o tempo mal pôde cicatrizar 
e, ao final desta cena, tem-se uma referência a uma passagem bíblica. Quando 
Clara, ao sair da casa dos pais de Ana, local onde o casal se amara por tantas 
e tantas vezes, evita olhar para a figura que a espiava da porta principal, 
dizendo “Não olhei para trás: se olhasse, seria maldita, certamente me 
transformaria em uma estátua de sal” (2004, p. 159). Essa é uma alusão à 
figura bíblica da Mulher de Ló, que embora advertida pelo marido, olhou para 
trás quando partia em fuga da destruição de Sodoma e Gomorra.  

Clara representa, neste contexto, uma figura paradoxal, multifacetada, 
que une, ao mesmo tempo, os ensinamentos que sua família lhe passara e 
aquilo que sua experiência com o mundo que Ana lhe vem apresentar.  Se o 
povo judeu é tido como os estrangeiros em terras brasileiras, poder-se-á 
concluir que Ana era a estrangeira naquele bairro de Porto Alegre onde 
conhecera Clara, pois durante este período ela era a única figura que se 
contrapunha com os demais e exatamente por isso chamara a atenção para si 
quando ingressou na escola judia do bairro. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao criar um romance que tem como pano de fundo as tradições 

culturais oriundas da migração judaica para o Brasil e seu encontro com uma 
realidade que traz à tona a fragilidade da tradição frente ao movimento da 
história e, consequentemente, dos sujeitos que a compõe, Cíntia Moscovich 
põe em jogo a dialogia entre tais culturas, sem cair nas limitações que a 
história tradicional implicava em relação a esse ser estrangeiro em um novo 
contexto social/nacional.  

Perceber na criação literária contemporânea marcas de segmentos 
culturais como o judaico, permite o diálogo e relações de intertexto, 
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possibilitando polemizar acerca de temas tão delicados como a 
homossexualidade. Dessa forma, tradição e ruptura se encontram nesse 
choque com uma nova realidade. 

Cíntia Moscovich cria em seu romance, através das memórias da 
narradora Clara, um panorama sobre a cultura judaica enquanto problemática 
da cultura humana, não cabendo delimitações binárias dos papéis de gênero 
em detrimento da pluralidade encontrada.  

Sendo a literatura campo de expressão humana pela ficção, ou seja, 
forjar verdades no campo imaginário, mas com vistas aos problemas sociais, 
lançar mão do uso da mesma com a finalidade de desvelar a falsa ideia de 
neutralização do outro ou ainda de fenômeno sem embates e rupturas, faz-se 
necessário.  

Moscovich buscou compor uma obra de modo a mostrar as amarras 
sociais que, muitas vezes, impedem que os sujeitos ajam apenas seguindo 
seus desejos, vista a submissão a qual são relegados por estarem inseridos 
nesta ou naquela doutrina religiosa, por exemplo. No caso de Clara o contexto 
familiar judaico influencia em suas atitudes até o momento em que esta 
percebe a eminência da perda do objeto de desejo: Ana, e assim que, 
finalmente, faz a opção, de acordo com seus reais desejos, abre mão dos 
ensinamentos tradicionais, realizando o movimento de ruptura e provocando-
nos a refletir a condição do sujeito frente às convenções sociais. 
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