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elevated as worthy , who received the majority 
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attention. Male readership shouldn’t be the 

measure to which we aspire. 
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RESUMO 

O romance A Vagabunda, publicado em 1910, foi escrito por Colette, uma das mais 
célebres escritoras francesas, que sempre foi ousada e destoante das mulheres de 
sua época. A Vagabunda é um livro que chama atenção por ter como temática a 
independência (principalmente financeira) da mulher, o que faz com que ele seja, 
apesar de ter sido publicado há mais de um século, um livro atual. Na obra em questão 
notaremos como a narrativa da personagem principal do livro é muito coincidente com 
o que a autora viveu em parte de sua vida. Assim como a personagem principal de 
seu romance, Colette também passou por sua época de “mulher só”, após seu 
divórcio. Mas não é somente nesse ponto em que as vidas da autora e da personagem 
convergem. Tendo em vista todas as semelhanças entre Colette e a protagonista de 
A Vagabunda, Renée, será feita uma análise desse livro sob a ótica dos conceitos de 
autoficção e de escrita feminina. Ambos os conceitos discutem impossibilidade da 
autora se distanciar completamente da história narrada e, portanto, muito do que é 
narrado como ficção nesse romance, acredita-se ser de fato, verdade. Nesta análise 
consideraremos então que Colette é o rosto por trás da máscara da protagonista do 
romance. Para isso, utilizaremos o que se sabe sobre a vida da escritora, 
estabelecendo pontos de encontro entre o real e a ficção e aplicando os conceitos 
escolhidos para a análise. 
 
Palavras-chave: Literatura de autoria feminina. Autoficção. Colette. Independência 
feminina. Escrita feminina. 
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ABSTRACT 

The novel The Vagabond, published in 1910, was written by Colette, one of the most 
celebrated french women writers. She was always daring and standed out from the 
women of her time. The Vagabond is a book that catches attention for having as a 
theme women’s independence (specially women’s financial independence), which 
makes it a very current book, even though it was published more than one century ago. 
In the novel is question it will be noticed that the main character’s narrative is very 
coincident to what the author experienced herself in part of her life. Like the protagonist 
from her book, Colette also had her period of being a “solitary woman” after her divorce. 
But that is not the only similarity point between the author’s and the character’s lives. 
Given all the coincidences between Colette and her main character, named Renée, an 
analysis of this book will be made under the light of the concepts of autofiction and 
women’s writing. Both concepts discuss the impossibility of the author completely 
distancing herself from the narrative and, therefore, much of what is narrated as fiction 
in this novel, is believed to be in fact, true. In this analysis then, it will be considered 
that Colette is the face behind the mask of the protagonist of The Vagabonde and, to 
do that we will consider what is known from the author’s life, stablishing meeting points 
between reality and fiction and then applying the concepts chosen for this analysis. 
 
Key words : Women’s literature. Autofiction. Colette. Women’s independence. 
Women’s writing.  
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RESUMÉ 

 
 
 
Le roman La Vagabonde, publié en 1910, a été écrit par Colette, une des plus celèbres 
écrivains françaises. Toujours audacieuse et différente des femmes de son époque. 
La Vagabonde est une oeuvre qui attire l’attention pour avoir comme thème la liberté 
féminine (surtout au sens d’indépendence financière), qui la rendent actuelle même 
en étant publié il y a plus d’un siècle. Chez l'œuvre en question on notera comme les 
les évènements vécus par le personnage principale du livre coïncident très bien avec 
ceux vécus par l’auteur dans une période de sa vie. Tel que le personnage principale 
de son roman, Colette a aussi passé par son époque de « femme seule » après son 
divorce. Mais, il n’est pas seulement dans ce point dont les vies de l’auteur et du 
personnage se convergent. En tenant compte toutes les similitudes entre Colette et la 
protagoniste, Renée, on analysera de ce livre sous l’angle des concepts d’autofiction 
et d’écriture féminine. Les deux concepts discutent l’impossibilité de l’auteur se 
distancier complètement de l’histoire raconté et donc une grande partie de ce qui est 
raconté comme fiction dans ce roman, doit être en fait, la verité. Dans cette analyse 
on considérera Colette le visage derrière la masque de la protagoniste du roman. Pour 
cela, on utilisera ce que l’on sait de la vie de l’écrivain, en étabissant des points de 
rencontre entre le réel et la fiction te en appliquant les concepts choisis pour l’analyse. 
 
Mots clés : Littérature féminine. Autofiction. Colette. Indépendance féminine. Écriture 
féminine.  
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1 INTRODUÇÃO 

Sidonie Gabrielle Colette, nasceu em 1873 e faleceu aos 81 anos de 

idade em 1954. Segundo Judith Thurman (1999, p. 12) “Em um espaço de meio 

século, ela produziu aproximadamente oitenta volumes de ficção, memoirs, jornalismo 

e dramas da mais alta qualidade.”. A autora foi casada 3 vezes, mas para a obra que 

será analisada neste trabalho, nos interessa apenas seu primeiro marido, Henry 

Gauthier-Villars, também conhecido como Willy, com quem foi casada entre 1893 e 

1906 e seu divórcio finalizado em 1910, ano em que publica A Vagabunda. Willy é 

relevante para a análise da obra por ser quem despertou da carreira de Colette como 

escritora, bem como as experiências de da autora no café-concerto. Willy é também 

um motivo para ela ter escrito o romance em questão, como será visto no decorrer 

deste trabalho. 

Durante seu casamento com Willy surge seu primeiro sucesso 

literário, Claudine à L’école, série de cinco livros, de muito sucesso, que introduzia a 

primeira figura de adolescente rebelde, desbocada, com segredos, eroticamente 

ousada e perturbada da época, como aponta Thurman (1999, p. XII) em sua biografia 

de Colette, Secrets of the Flesh. A série foi escrita baseada em memórias da infância 

de Colette. A escritora, que hoje sabemos ser a verdadeira autora desse sucesso, não 

recebe reconhecimento no primeiro instante, já que seu marido publicou os livros com 

o próprio nome, omitindo o nome da verdadeira autora, fato que foi corrigido após 

Colette entrar na justiça no período do divórcio. Willy explorou a jovem Colette até o 

fim de seu casamento, e é no ano da finalização de seu divórcio que ela publica A 

Vagabunda.  

Colette pode não ter começado sua carreira literária como uma grande 

autora, ofuscada pelo nome de Willy, porém podemos compreender que desde jovem, 

seu talento literário era inegável. Esse talento, com o tempo, foi merecidamente 

reconhecido, culminando na indicação ao prêmio Nobel de literatura em 1948. Além 

disso, ela foi reconhecida por Academias de literatura como podemos observar no 

trecho do texto de Angela Li Volsi (1991, p. 136): 

 

Desde os anos 30 Colette já alcançara a plenitude de sua arte literária 
e o reconhecimento da crítica, após muitos anos de hostilidade e 
discriminação, provocadas principalmente pelo preconceito com 
relação à sua maneira de viver. É bem verdade que a Académie 
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Française não quis se curvar a seu talento. Em compensação, foi 
recebida pela Académie Royale Belge em 1936, para ocupar o lugar 
deixado vago com a morte da poetisa Anna de Noailles. A Académie 
Goncourt, após algumas tentativas frustradas, a recebeu em 1945. 
(Em 1949 Colette tornou-se Presidente desta Academia, cargo que 
ocupou até o fim de sua vida.) 

 

Não é segredo algum que Colette era uma mulher forte, impenitente, 

que desafiava barreiras, ultrapassava limites e seus livros são um reflexo disso. A 

autora trabalhou em cafés-concertos na sua juventude. Há relatos de que ela fazia 

shows, alguns vestida como transformista, alguns seminua, shows de dança e de 

comédia sempre interpretando os mais variados personagens, como conta Thurman 

(1999, p. XIII). 

No romance A Vagabunda, Renée, a personagem principal e 

narradora do livro, conta sua história majoritariamente em primeira pessoa, mas a 

narradora-personagem se dirige ao leitor muitas vezes, dando a impressão de que 

não fala apenas consigo mesma, mas também com este. Essa relação entre o 

narrador e o leitor cria uma atmosfera de intimidade, dando a impressão de que Renée 

faz desabafos enquanto narra. 

 O espaço onde se passa a narrativa é a cidade de Paris onde estão 

o pequeno apartamento de Renée, situado numa espécie de república para mulheres 

e o café-concerto onde trabalhava, lugares onde acontecem a maioria das cenas do 

livro. 

O romance de Colette é dividido em três partes, denominadas 

primeira, segunda e terceira partes. Nesta análise haverá uma divisão dos assuntos 

mais importantes, por temática e não de forma cronológica, levando em consideração 

os relacionamentos, a independência da mulher, os posicionamentos e a vida da 

autora, que existem dentro de cada parte do livro. 

A obra que marca a emancipação literária de Colette, apresenta tanto 

um caráter autobiográfico quanto características da escrita feminina, que 

transparecem quando a autora e a escritora se fundem para contar a sua experiência 

como mulher. 

Esse romance é narrado e protagonizado por Renée, uma mulher que 

tinha uma paixão pela prática de escrever, mas precisou abandoná-la com o fim de 

seu conturbado casamento com um artista de alta sociedade. Renée, após o divórcio, 

se encontra diante da necessidade de viver e se manter sozinha, precisa começar a 
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trabalhar, e para ela, o café concerto foi a melhor escolha. Devemos considerar, que 

na época em que o livro foi publicado, existia pouco espaço para as mulheres no 

mercado de trabalho, e ainda assim, nesse pouco espaço, era oferecida uma má 

remuneração e as mulheres se encontravam limitadas, por esse motivo, muitas 

mulheres que se encontravam sozinhas, recorriam à prostituição, como explica  Judith 

R. Walkowitz (in Duby e Perrot, 1991, p. 414): 

 

 Salários inadequados e restrições ao emprego feminino na indústria 
empurravam algumas mulheres para as ruas, onde se dedicavam à 
‘indústria melhor remunerada’ – a prostituição. 

 

Renée é apresentada ao leitor como uma mulher de princípios, então, 

para não se prostituir, decide trabalhar, de uma forma que também trabalhasse com 

sua imagem e seu corpo, mas no ramo do entretenimento adulto, como artista de 

music hall1. 

Com 33 anos de idade, Renée se torna em uma artista de music hall 

que vive sua vida, de maneira cigana (ou como ela mesma diz, boêmia), pronta para 

partir para onde seja necessário com o seu trabalho, apesar deste fazer com que sua 

vida seja incerta, é no music hall, em Paris, que conhece seu novo admirador e futuro 

amante, Maxime Dufferein-Chautel. Ele, após assistir sua performance, vai até seu 

camarim no intuito de lhe cortejar. Esse interesse amoroso é consolidado quando, na 

segunda parte do livro, Maxime e Renée assumem uma relação. O relacionamento 

entre eles não é simples, principalmente por causa da profissão da protagonista e, 

como era vista com maus olhos pela sociedade da época. Seu namorado também não 

enxergava esse como um trabalho ideal, afinal o trabalho em music hall na época, não 

era limitado a somente shows de dança e atuação, mas também era o lugar onde se 

encontravam prostitutas, Walkowitz (in Duby e Perrot, 1991, p. 407) relata, “No 

decurso do século XIX, os locais onde o sexo era comercializado estender-se-iam a 

salões de massagem, estabelecimentos de banhos, salões de dança, tableaux 

vivants, cafés chantants e music halls.”. 

A profissão de Renée é também o motivo de ela precisar sair em uma 

turnê nacional, que a pagaria uma boa quantidade em dinheiro, com seu número de 

                                            
1 Optamos por utilizar a expressão “music hall’ para nos referirmos aos cafés concertos da época pois 
é a expressão mais utilizada no material de referência deste trabalho, apesar de as duas expressões 
servirem para designar basicamente o mesmo tipo de estabelecimento. 
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music hall, na qual ela não poderia, nem tinha vontade, de levar seu namorado. Isso 

causa uma frustração em Maxime, que por final não consegue impedi-la de partir. 

Renée parte em sua turnê e a comunicação entre os namorados começa a se dar 

apenas por meio de cartas. Nessas cartas, Renée deposita todo seus sentimentos e 

nelas seu amor pela escrita, agora revivido, transparece, enquanto as cartas de seu 

namorado pouco têm a dizer. A distância vai esfriando o relacionamento entre Renée 

e Maxime parece ir se apagando aos poucos e quando Renée chega a parte final de 

sua turnê, lhe é feita a proposta de estendê-la para a América Latina, obrigando-a a 

tomar uma decisão a respeito do seu relacionamento. 

O que veremos no fim desse livro, é uma protagonista com valores 

pessoais que não podem ser corrompidos, mesmo com todo o luxo que lhe é 

oferecido. Ela não desiste de ser a única pessoa responsável por seu sustento, nem 

abdica do seu tempo trabalhando para ficar com a pessoa amada. Renée se mostra 

uma mulher que escolhe a si mesma, decidindo partir à extensão latino-americana de 

sua turnê, que lhe pagaria bem, ao invés do amor que já havia lhe causado dor o 

suficiente. 

O romance nos permite observar muito do que Colette acreditava em 

relação à independência da mulher sozinha no século XX (apesar da autora ter sido 

casada várias vezes após Willy, ela nunca mais dependeu financeiramente de um 

marido). 

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso além de fazer uma 

análise do livro A Vagabunda, sob os conceitos de autoficção e escrita feminina, para 

que possamos identificar na obra as características do enredo do livro que se 

entrelaçam com a vida real da autora, sejam essas características presentes em 

acontecimentos, na construção da personagem, ou na narração que a personagem 

faz, é chamar a atenção para o tema, pouco comum na época de publicação do 

romance, da independência feminina (na pele da mulher que se via forçada à 

trabalhar) ressaltando o aspecto vanguardista da obra de Colette. 

É também para destacar uma autora que apesar de ser reconhecida 

por sua obra literária, não é tão comentada, ou famosa no Brasil, apesar de ser 

comparada a Proust por Angela Li Volsi (1991) e muitos outros. 

No Brasil, Colette não é um nome muito conhecido, mas, com a 

produção cinematográfica recente sobre a vida da autora (“Colette” de 2018) e a atual 

valorização da literatura de autoria feminina, vemos surgindo pouco a pouco algumas 
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novas edições de livros da autora. Infelizmente, ainda não é o caso de A Vagabunda, 

que teve sua última edição em 1971 e sua última tradução em 1954. 

A autora foi indubitavelmente, além de uma excelente escritora e uma 

pessoa à frente de seu tempo é alguém que merece mais reconhecimento popular. 

Suas obras foram escritas há um século, mas seus temas são tão atuais que poderiam 

ter sido escritas nos dias de hoje. 

Para analisar o trabalho dessa autora, tão relevante nos dias de hoje, 

iremos utilizar os conceitos literários de autoficção e escrita feminina, que nos 

auxiliarão a enxergar pontos de convergência entre a autora e a personagem no 

romance A Vagabunda e irão nos permitir melhor entender e esmiuçar essa obra. 

O livro é à primeira vista (ou leitura) uma obra de ficção. Entretanto, 

por apresentar muitas marcas de acontecimentos verdadeiros da vida de sua escritora 

inscritos na vida da personagem narradora, iremos enquadrá-lo na autoficção, gênero 

ficcional similar ao romance autobiográfico, em que o autor escreve uma ficção sobre 

si mesmo, havendo compatibilidades entre a realidade e a ficção.  

Para comparar os fatos narrados no romance com a vida da autora e, 

dessa maneira, evidenciar o caráter autobiográfico do romance, usaremos como 

referência a biografia de Colette, Secrets of the Flesh escrita por Judith Thurman 

(1999).  

Colette, escreve em seu livro uma narradora personagem: a 

protagonista do livro chamada Renée, que assim como ela, era escritora e dançarina 

de music hall, divorciada de um homem pretensioso e adúltero. Renée, não é similar 

a Colette somente nesse aspecto, as duas compartilham também a experiência no 

music hall, as dores e as felicidades de ser uma mulher sozinha e a importância de 

trabalhar pelo seu próprio sustento. Esses fatos podem ser identificados como uma 

inserção de Colette em seu romance fictício, e fazem com que a personagem seja 

também ela mesma.  

Iremos utilizar como referencial para essas análises as marcas e as 

temáticas da escrita feminina, presentes na narração de Renée e, essas nos 

permitirão observar a experiência como mulher tanto da autora quanto da 

personagem.  

Quando analisamos o texto literário escrito por uma mulher, podemos 

levar em conta que o texto é uma escrita feminina, pois dentro da teoria desse conceito 

é concebido que a mulher quando escreve deixa a marca do seu gênero em sua 
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escrita, como se não conseguisse (ou devesse), se distanciar do fato de sempre ter 

vivido (e tido sua formação social) como mulher. Usualmente a escrita feminina mostra 

as dificuldades do gênero feminino, que luta por espaço e protagonismo em todas as 

áreas inclusive a materna e do cuidado. O texto de escrita feminina evidencia através 

das marcas da linguagem, a perspectiva de se viver em um mundo como uma mulher, 

como discorre Paula Cristina Ribeiro da Rocha de Morais Cunha (2012, p. 5-6): 

 

É evidente que, quando se fala de escrita feminina – [...] – se pensa 
em marcas psicolinguísticas que revelem maneiras distintas de 
percepcionar a realidade e de integrar a experiência feminina na 
escrita. Com efeito, homem e mulher podem ter motivações 
semelhantes para escrever, mas será que os indivíduos do sexo 
masculino escrevem de determinada forma e os do sexo feminino de 
outra? [...] Escrever o corpo, falar do desejo feminino, das ânsias, 
aspirações e sentimentos da mulher, equivale a partir à descoberta da 
sua identidade, à exploração de si própria. É como se fosse necessário 
cartografar-se para afirmar a sua subjetividade, o seu eu, e a 
apreensão da realidade com base nessa experiência. 

 

Estabelecida então a importância do conceito de escrita feminina para 

esse trabalho, seguiremos para o conceito de autoficção que também utilizaremos 

para a análise do romance de Colette. 

O que até então era conhecido como gênero, quando a autora publica 

sua obra A Vagabunda em 1910, no que se trata das práticas da escrita de si, era 

limitado, por exemplo, a ensaios, memórias, autobiografias e cartas. O que não 

significa que nenhum autor nunca tivesse inserido fatos verídicos em suas obras 

fictícias antes, ou inscrito em seus personagens partes deles mesmos, entretanto, o 

conceito do que é o gênero de autoficção, cunhado por Serge Dubrovsky, surge 

apenas na década de 1970. Então para a época em que foi publicado A Vagabunda, 

era inexistente um conceito literário satisfatório em que a obra se enquadrasse. 

Como estaremos observando o romance de Colette com os olhos de 

nossa própria época que é distante da publicação do romance e da primeira definição 

autoficção de Dubrovsky nos anos setenta, vamos utilizar a definição de autoficção de  

Eurídice Figueiredo (2013, p. 66) que diz “a tendência hoje é se considerar autoficção 

sempre que a narrativa indiciar que se inspira nos fatos da vida do autor”, sendo assim, 

para a análise dessa obra de Colette, consideraremos a definição como a mais 

apropriada. 

Além disso, existe ainda o que podemos chamar de autoficção 
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feminina, termo que mescla os dois conceitos principais para esse trabalho. Eurídice 

Figueiredo (2013, p. 72) explica:  

 

Se a autofição é, para Doubrovsky ‘pacientemente onanista, que 
espera agora compartilhar seu prazer’ (1977, p. 10), a autoficção 
feminina parece querer compartilhar menos seu prazer – quase 
sempre ausente - e mais suas angústias. 

 

 O conceito de autoficção feminina de Eurídice Figueiredo se adequa 

à análise que será feita sobre a obra de Colette, porque é exatamente isso que pode 

ser visto ao ler o livro A Vagabunda; uma narradora que conta sobre a vida como 

mulher independente, mas também sobre seus obstáculos e suas reflexões sobre si 

mesma, revelando frequentemente suas angústias e medos. A protagonista abre 

espaço então para que Colette se liberte das sombras de Willy e vá em busca da sua 

identidade como mulher e autora. 

A visão de Dúnlaith Bird (2017, p. 4), que estudou o trabalho de 

Michineau também é importante para esse trabalho, especialmente por Michineau ter 

escrito sobre a autoficção na obra (na produção) de Colette, como podemos observar:  

 

Vagabundagem é um processo de auto modelagem enraizado no 
mundo físico e fundado em eventos autobiográficos nos quais as 
linhas entre o pacto autobiográfico proposto por Philippe Lejeune 
(1975) e a autoficção de Serge Dubrovsky são deliberadamente 
borradas. Como Stéphanie Michineau observa em seu trabalho sobre 
Colette, “autoficção” é um termo usado para indicar um texto ao 
mesmo tempo menor e maior que uma autobiografia; menor, porque 
autobiografias são convencionalmente reservadas para figuras 
proeminentes na história e, maior, porque provê arte a vida (Michineau 
2008: 16). Michineau sustenta que escrever autobiografia é 
particularmente complexo para mulheres restringidas pelas normas 
sociais da época de Colette e que a autoficção é uma estratégia 
potencialmente frutuosa, já que oferece negação plausível apenas o 
suficiente: “Essa hipótese é corroborada pelo fato que a autoficção é 
usada por ‘pessoas excepcionais’ ou para a discussão de assuntos 
excepcionais” (19). (tradução nossa)2 

                                            
2 “Vagabondage is a process of self-fashioning rooted in the physical world and founded on 
autobiographical events, in which the lines of the pacte autobigraphique proposed by Philippe Lejeune 
(1975), and in the autofiction of Serge Dubrovsky, are deliberately blurred. As Stéphanie Michineau 
notes in her work on Colette, “autofiction“ is used to denote a text both lesser and greater than an 
autobiography; lesser, because autobiographies are conventionally reserved for prominent figures in 
history, greater, because it furnishes life with art (Michineau 2008: 16). Michineau contends that writing 
autobiography is particularly  complex for women constrained by the social norms of Colette’s epoch, 
and that autofiction is a potentially fruitful strategy, since it offers just enough plausible deniability: “This 
hypothesis is corroborated by the fact that autofiction is used by ‘exceptional persons’ or for the discussion of 
exceptional subjects” (19).” BIRD, 2017, p. 4. 
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Então podemos entender por essa passagem que Bird e Michineau 

também acreditam que a condição feminina influencia a produção da autoficção, 

especialmente no que se trata da mulher que vivia no século XX, que podia colocar 

nas costas da personagem sob o manto da ficção, atitudes ou ações que a autora 

praticou ou gostaria de ter feito e que a sociedade de sua época não aceitaria (no 

caso de A Vagabunda falamos do início do século). 
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2 PRIMEIRA PARTE 

 

Na primeira parte de A Vagabunda somos introduzidos à vida e 

universo de Renée. Para essa parte introdutória do livros serão analisados trechos 

dos três temas que mais falam sobre a vida de Colette, a visão da autora na questão 

dos interesses amorosos, a importância do trabalho na vida da mulher que preza pela 

sua independência e a solidão que a mulher divorciada e trabalhadora precisava 

enfrentar. 

 

2.1 A SOLIDÃO 

 

A solidão é um dos temas mais importantes dentro da primeira parte 

do romance. Tal é a sua importância na narrativa que a personagem principal se 

intitula como “dama solitária” e, é um tema que amarra vários outros aspectos da vida 

de Renée. Sua grandeza aparece também pelo modo que ressalta as dificuldades 

vividas pela protagonista para viver só após o seu divórcio, quando começa sua 

carreira artística. 

Não é à toa que no início da primeira parte do romance, encontramos 

uma Renée, já pronta para apresentar seu número, que se encara no espelho de seu 

camarim e questiona sua solidão e, o motivo de estar ali: 

 

[...] encontrar-me-ei só, comigo mesma, diante de uma conselheira 
maquilada, que do outro lado do espelho me encara [...]. Contempla-
me demoradamente, e sei que falará... Dirá: “É você que está aí? Aí, 
sozinha, dentro dessa jaula de paredes brancas [...]? É você mesma 
que se encontra assim sozinha, debaixo desse teto que trepida [...]? 
Por que está aí tão só? Por que não noutro lugar?” Sim, é a hora lúcida 
e perigosa... (COLETTE, 1971, p. 9-10). 

 

A repetição dos termos “só” e “sozinha”, recorrentes no romance, que 

a narradora usa para questionar a si mesma sobre a sua solidão, evidencia uma 

preocupação da personagem sobre esse aspecto da sua vida e, como ela se sente. 

Da sua reflexão (e aqui o ato realizado pela personagem, de refletir diante do espelho, 

faz um jogo com a palavra reflexão) surge um questionamento que ela julga perigoso 

sobre a sua condição de mulher só e artista. O espelho é um objeto que aparece 

diversas vezes no livro, e de acordo com o texto de Bird, ele faz com que haja uma 
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identificação (no reflexo) entre autora e personagem:  

 
Esse romance é repleto de espelhos que, periodicamente ameaçam 
revelar a verdadeira face de Renée: “Encontrar-me-ei só, comigo 
mesma” (COLETTE 1971, p. 9). Toda vez em que ela pensa na palavra 
“eu”, os olhos de Renée são atraídos para o espelho: “Eu… ao pensar 
nesta palavra, olho involuntariamente para o espelho” (p. 11). Como 
Michineau observa, “Claudine, Annie3, Renée e outras, representam, 
em muitos aspectos, réplicas da autora.” (Michineau 2008: 18). (BIRD, 
2017, p. 4) (tradução nossa)4 

 

Avançando nessa parte do livro, chegamos ao momento em que 

Renée, ao falar sobre sua casa, dá a si o status de “dama solitária”. Esse título, apesar 

de parecer apenas uma junção de palavras que servem para caracterizar uma mulher 

que vive sozinha, carrega um significado ruim aos olhos dos outros (principalmente 

para a sociedade do início do século XX, pouco acostumada a ver uma mulher 

trabalhar pelo próprio dinheiro), de dama que vive sem um cavalheiro, ou porque foi 

abandonada, ou porque abandonou. 

Cécile Dauphin (in Duby e Perrot, 1991, p. 482) diz que “A ‘mulher só’, 

contrariamente à esposa, conserva os mesmos direitos que o homem, sem no entanto 

se transformar jamais em cidadã”. É uma mulher que precisa obter seu próprio 

dinheiro para viver, muitas vezes de maneiras que não eram bem vistas, fossem como 

acompanhantes, prostitutas, fossem como artistas (assim como Renée) – na maioria 

das vezes usando o corpo e a imagem como meio de ganhar dinheiro. Como 

Walkowitz (1991, p. 407) explica, para as mulheres da época, o auto-emprego 

(trabalho o qual você era o seu próprio patrão e ao mesmo tempo empregado – como 

a prostituição) era a opção mais bem remunerada de trabalho. A narrativa do livro nos 

mostra (já que o livro se trata de um romance com aspectos autobiográficos) que 

apesar da época e dos impasses de ser uma mulher sozinha, a personagem principal 

vivia muito bem sem um homem, financeiramente falando. Mesmo sendo capaz de se 

manter, Renée e outras “damas solitárias”, também enfrentavam obstáculos até 

mesmo para encontrar moradia, como a personagem relata: 

 

                                            
3 Outras personagens de livros de Colette. 
4 “The novel is filled with mirrors, wich periodically threaten to reveal Renée’s true face: “I will end up 
alone with myself” (Colette1910: 1). Everytime she thinks the word “me”, Renée’s eye is drawn to the 
mirror: “Me… As I thought that word, I looked inadvertently at the mirror” (4). As Michineau notes, 
“Claudine, Annie, Renée and others represent, in many respects, doubles of the author. (Michineau 
2008: 18)”. BIRD, 2017, p. 4. 
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[...] abrigo bastante confortável para “damas solitárias” como eu. 
Quando se é “dama solitária”, isto é, ao mesmo tempo a velha ranhosa 
e o pária, o terror dos proprietários, pega-se o que se acha, mora-se 
onde se pode, e aguenta-se o frio que este tipo de construção deixa 
passar... A casa onde vivo, albergue misericordioso, abriga toda uma 
colônia de “damas solitárias”. (COLETTE, 1971, p. 14) 

 

É possível notar, que a palavra “pária”, usada no texto, ressalta a 

realidade da marginalização das “damas solitárias” na sociedade da época, que não 

tinha interesse em incluí-las. Além desse aspecto, mais adiante, vemos que para 

Renée o sentimento de estar só, é mais do que isso, a personagem sente um 

constrangimento sobre ter ficado só em uma idade considerada jovem. Ela suspira 

“Só, só, pela vida inteira só, sem dúvida. Muito cedo! Fiquei só muito cedo.” 

(COLETTE, 1971, p. 15), nesse trecho a autora escreve sobre sua experiência 

pessoal, pois também se separou em uma idade jovem. Renée com trinta anos era 

jovem demais para ser deixada sozinha, porém, na visão da época, velha demais para 

encontrar alguém. Entretanto, o constrangimento demonstrado por ser uma “dama 

solitária” não é totalmente desconfortável para ela. Tal sentimento de solidão de 

Renée flutua entre a amargura e a ideia de liberdade, como pode ser visto abaixo: 

 
- Se você vive assim sozinha – disse-me Brague certa vez -, é porque 
quer, é ou não é? Exato, quero, porque quero, e está acabado. 
Contudo... dias há em que a solidão, para um ser na minha idade, é o 
vinho capitoso que traz a embriaguez da liberdade, como outros há em 
que ela não passa de um tônico amargo, como há ainda aqueles em 
que ela tem o poder de um veneno que faz com que atiremos a cabeça 
de encontro às paredes. (COLETTE, 1971, p. 17) 

 

Renée se tornou uma mulher só (ou como ela se intitula “dama 

solitária”), após um casamento que não deu certo e a personagem apresenta a 

consciência de que está só porque quem deixou o casamento foi ela, pela 

necessidade de se distanciar de um relacionamento que não lhe fazia bem. É difícil 

falar sobre a solidão de nossa protagonista, uma mulher de 33 anos de idade, sem 

falar sobre o que precedeu essa sua fase solitária, “Oito anos de casamento, três 

meses de separação: aí está o que preenche um terço da minha existência.” 

(COLETTE, 1971, p. 28), e o que iremos perceber é que quando Renée fala sobre seu 

ex-marido Adolphe Taillandy, é que nada de bom ela tem a dizer: 
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Quanto a mim, não lhe descobri outro gênio, além do da mentira. 
Nenhuma outra mulher, nenhuma das suas outras mulheres deve ter 
apreciado, admirado, temido e amaldiçoado tanto como eu a sua fúria 
de mentir. Adolphe Taillandy mentia com febre, com volúpia, contínua, 
quase involuntariamente. Para ele, o adultério não era mais do que 
uma das formas – e não a mais deleitável – da mentira. [...] Conheci-
o, casei-me e vivi com ele durante mais de oito anos... que sei a seu 
respeito? Que pinta quadros e que tem amantes. (COLETTE, 1971, 
p.28)   

 

É de conhecimento público que Colette foi casada com seu próprio 

Adolphe Taillandy: Willy. O casamento de Colette e Willy aparece representado na 

narração de Renée. Willy aparece como Taillandy, um homem adúltero, com um 

talento medíocre e com boas conexões na sociedade, que abusa psicologicamente 

de sua parceira. Assim como Renée, Colette também se separou muito jovem, 

cansada da forma como era tratada por Willy, que de maneira pior do que é retratado 

em Taillandy, se aproveitava do talento da escrita da autora para publicar livros sem 

lhe dar crédito algum como explica Angela Li Volsi (1991, p. 126): 

 

[...] vida de delícias e emoções sem fim. Estas não lhe faltaram, mas 
a maior de todas deve ter sido descobrir que seu marido, quinze anos 
mais velho do que ela, tinha o propósito de explorar o talento literário 
da esposa, assim como fazia com um sem-número de outros nègres-
littéraires de que dispunha, para publicar em  seu próprio nome as 
obras que retribuía a preço de trabalho escravo. 

 

Para Dunlaith Bird, os dois homens são similares na medida em que 

“embaçam a imagem de suas esposas, se apropriando da identidade delas para fins 

financeiros: as duas mulheres eventualmente decidem pela emancipação criativa e 

conjugal, embora isso tenha um custo.” (BIRD, 2017, p. 4). (tradução nossa)5 

As linhas que dividem a autora e a narradora parecem ficar mais 

tênues quando se fala sobre a desilusão que o amor causou e causa, como fica mais 

claro no excerto do romance abaixo: 

 

Eu não tenho ninguém. Ninguém à minha espera, sobre esta estrada 
que não conduz à glória, nem à riqueza, nem ao amor. Não há o que 
nos conduza ao amor – sei bem disso. É ele que de um bote costuma 
atravessar-se em nosso caminho. E ali fica, para sempre, ou dali parte, 
deixando atrás de si a ruína e a destruição. (COLETTE, 1971, p. 27). 

                                            
5 “Both man blur the image of their wives, appropriating their identities for financial ends : both women 

eventually choose creative and marital emancipation, though at a cost. ” BIRD, 2017, p. 4 
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O que podemos assumir é que essa ruína e essa destruição que o 

amor deixa, que são citadas acima significam coisas similares para Colette, que após 

se divorciar de Willy, enfrentou muitas críticas literárias e teve que provar seu valor 

como escritora para ser bem-sucedida. Sua personagem, Renée precisou deixar para 

trás todos que conhecia e começar uma vida onde ela precisava fazer tudo, inclusive 

se manter financeiramente. 

A protagonista prossegue a contar a história de seu falho casamento 

e que tipos de sentimentos obscuros seu ex-marido lhe despertava. “E quando 

confesso: ‘Tive ciúmes a ponto de querer matar e morrer’, faço-o como as pessoas 

que evocam fatos vividos [...].” (COLETTE, 1971 p. 30), Renée conta também, que 

quando não aguentava mais se manter nessa situação, decidiu por abandoná-lo, já 

que não queria mais ser frágil e dominada pela força que Taillandy e as pessoas à 

sua volta exerciam sobre ela, como podemos observar:  

 

Partir, não me rebaixar mais [...] Partir e morrer, mas não mais afetar 
ignorância, não mais aguentar aquela vigília noturna, aquela espera, 
os pés congelados no leito imenso, arquitetando planos de vingança 
que nascem no escuro, que aceleram as batidas de um coração 
irritado, envenenado pelo ciúme [...]. (COLETTE, 1971, p. 33) 

 

E como Renée narra, foi depois de um dos muitos episódios de 

adultério de Taillandy que ela finalmente foi embora, “Não voltei naquela noite, não 

voltei na outra, nem nas que se seguiram. É aí que acaba – ou começa – a minha 

história.” (COLETTE, 1971, p. 34), nesse trecho existe também a possibilidade de 

enxergarmos uma transição entre a história de Colette, que narrava sobre o que 

passou quando era casada e quando tomou a decisão de se separar. É como se a 

partir da separação ela desse vida a ficção que é a história de Renée vivendo 

independentemente como artista. 

 Quando decidiu partir, Renée então, decidiu também viver só, já que 

havia não só se separado de seu marido, mas também abdicado de tudo que estava 

ligado a ele com exceção de dois bons amigos. Com esse rompimento, a protagonista 

precisou enfrentar um novo tipo de solidão e isolamento.  

Em seguida, em um poderoso parágrafo onde é possível perceber que 

Colette ali se manifesta por meio da narradora-personagem de seu romance vemos 

uma declaração tocante sobre solidão, mas também sobre a força que cada mulher 
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encontra após o sofrimento: 

 

Quantas mulheres não conheceram o refúgio interior, o retraimento 
obstinado que se sucede ao pranto revoltado? Pois é uma justiça que 
lhes faço ao gabar a mim própria: tão-somente através da dor, pode 
uma mulher ultrapassar a sua mediocridade, descobrir que é 
resistente, que tem forças infinitas das quais pode usar e abusar sem 
temer a morte, [...] mulher alguma jamais morrerá de tristeza. É um 
animal muito sólido, muito difícil de matar! (COLETTE, 1971, p. 35) 

 

Nesse trecho, podemos interpretar que há para além de uma narrativa 

fictícia, uma declaração da própria autora. Colette era uma mulher conhecida por ser 

destemida, forte e à frente de seu tempo, e esse pequeno trecho nos dá uma breve 

visão do que a autora acreditava sobre ser mulher. “- Ela é de aço! Ela é ‘mulher’, é 

simplesmente isso.” (COLETTE, 1971, p. 36). 

 Eurídice Figueiredo (2013, p. 74) diz sobre a escrita de caráter 

autobiográfico, no caso desse trabalho, a autoficção feminina, “Ao criar a personagem 

da escritora, que se desdobra em vários papéis, as autoras encontram a estratégia 

narrativa para se colocar em cena de maneira especular.”. Se existe essa manobra 

da parte das escritoras para causar uma especulação sobre o que é real e o que é 

ficção, quando mencionamos que Colette se mostra na história do romance é baseado 

no que a própria autora escreve e no que se sabe sobre sua vida. 

 

2.2 O GRANDE TOLO 

 

O Grande tolo aparecerá como tema na primeira parte do livro, por ser 

o interesse amoroso de Renée. Quando ela começa a se relacionar com ele, 

começamos a conhecer mais sobre seu passado amoroso, suas frustrações e receios 

em torno do amor e, de onde vem a sua determinação de ganhar o próprio dinheiro e 

não depender de homem algum, assim como é a partir do momento em que o 

relacionamento entre Renée e Maxime fica mais sério, é que começamos a enxergar 

o dilema que a personagem principal sofre quando pensa em carreira e amor. 

O Grande Tolo, apelido pelo qual Maxime Dufferein-Chautel é 

chamado por Renée, é um homem que de maneira ousada, bate à porta do camarim 

da artista em uma noite após seu número no music hall para prestar seus 

comprimentos. O homem desempenha um grande papel ao longo do romance pois é 
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o grande interesse amoroso da protagonista do livro, mas não só isso, é o primeiro 

interesse amoroso da protagonista depois de sua terrível separação de Adolphe 

Taillandy. 

Renée parece se mesclar com Colette quando, ao descrever 

situações que passa com o Grande Tolo, faz declarações que parecem generalizar o 

comportamento dos homens (não só daquela época, são declarações que poderíamos 

acatar para os dias atuais). 

A primeira vez que o Grande Tolo aparece no romance é incômoda 

para Renée, que o toma por um imbecil e, ele percebendo que está causando um 

desconforto à protagonista se põe a dizer (aqui podemos observar que até mesmo 

Maxime admite seu título de Tolo):  

 

- Valha-me Deus, minha senhora, percebo agora que não passo de 
um tolo, de um indivíduo indelicado... e percebo-o tarde demais. É bem 
o caso de pôr-me porta afora, e eu o mereço, mas permita-me que, 
antes, deponha a seus pés as minhas respeitosas homenagens. 
(COLETTE, 1971, p. 25). 

 

Renée não consegue ver nada de respeitoso no modo como ele bate 

à sua porta e invade sua privacidade. Ela narra, de uma forma que podemos perceber 

que não fala somente sobre o Tolo, mas, pelo que aparenta, sobre os homens em 

geral, “Com aquela sorrateira astúcia masculina, espera, durante meio segundo, um 

louvor para a sua metamorfose [...]” (COLETTE, 1971, p. 25). A artista enxota-o porta 

a fora, e, apesar de o homem demonstrar certo nível de respeito, Renée faz uma 

observação: “Ele não sorri, porque me deseja. Este homem que ali está não me quer 

bem algum, mas apenas me deseja. [...] Este desejo ardente incomoda-o, como se 

guardasse uma arma muito pesada.” (COLETTE, 1971, p. 25). Novamente a autora 

não se refere somente a Maxime, mas a todos os homens que carregam em si o 

desejo que para mulheres é ameaçador.  

A narradora prossegue em fazer mais um comentário sobre esse tipo 

de homem: “Romeus impulsivos, destes caçadores que não hesitam em encurralar 

uma mulher, em levar seus propósitos à mais inescrupulosa ousadia...” (COLETTE, 

1971, p. 27), Renée serve como veículo para que a verdadeira autora do livro possa 

expressar sua preocupação e frustração com o comportamento masculino, que até 

hoje podemos observar como dominador e ameaçador. 

Renée tem um breve encontro com o Grande Tolo em um sarau, dado 
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pela alta sociedade (onde ela reconhece algumas faces familiares, do tempo em que 

estava com Taillandy), para o qual ela e seu companheiro de teatro, Brague, foram 

convidados a se apresentar, cada um com o seu número, ela, com um de dança 

sensual. É nesse encontro que o irmão mais velho do Grande Tolo (ironicamente 

chamado Henri, como Gauthiers-Villars), apresenta-o como Maxime Dufferein-

Chautel, e este mais uma vez insiste em oferecer seus agradecimentos e seus elogios. 

Nesse momento a protagonista descobre que eram os irmãos que estavam dando o 

sarau, quando eles oferecem o pagamento pelo seu serviço. 

O homem se mostra persistente e, em uma próxima noite deixa flores 

de presente no camarim de Renée no music hall. Ele está mais uma vez na plateia 

para assisti-la, porém, a protagonista não se mostra feliz com os agrados feitos por 

ele “[...] homenagens estas que nada possuem de respeitoso [..] ainda que 

mascaradas de um aparente respeito – pedem uma só coisa, sempre uma eterna 

coisa...” (COLETTE, 1971, p. 60). 

Maxime mostra que tem quase uma obsessão por Renée, uma 

persistência em conquistá-la que a incomoda, “E depois, há aquele homem – O 

Grande-Tolo – que me segue por toda parte, como uma sombra, como um cão 

obstinado... [...] Quantas vezes tenho cruzado, na rua, com o mesmo Dufferein-

Chautel, que me saúda com uma dissimulada surpresa...” (COLETTE, 1971, p. 65-

66), mas que ao mesmo tempo desperta um sentimento que Renée não sentia há 

tempos, algo que parece a surpreender, “Quantas vezes é ele quem me obriga a 

lembrar que o desejo existe, semideus imperioso, fauno solto que cambalhoteia em 

torno do amor sem obedecer-lhe, a lembrar que sou sozinha, e ainda jovem, refeita 

pela longa convalescença moral...” (COLETTE, 1971, p. 66). 

Começar a sentir interesse por outro homem, faz com que a narradora 

volte a pensar nas frustrações que seu último relacionamento havia trazido, e não 

evita a comparação entre seus sentimentos antigos e os novos: 

 

Os sentidos! Sim, bem que os tenho... E tinha-os na época em que 
Adolphe Taillandy dignava-se entretê-los. Sentidos tímidos, rotineiros, 
felizes com a carícia habitual que os satisfazia, temerosos de qualquer 
outra busca ou complicação libertina... e morosos para se inflamarem, 
mais morosos ainda para se apagarem, sentidos saudáveis, em 
suma... A traição, o grande período de dor, os anestesiaram... quem 
sabe até quando? (COLETTE, 1971, p. 66). 
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Podemos perceber que existe então um tipo de conflito interno em 

Renée, que admite que ter desejos e sentimentos já foi uma coisa boa, mas que 

também se protege tentando afastar de si o sentimento amoroso por temer que o 

sofrimento pelo qual passou se repita, Angela Li Volsi (1991, p. 140) pensa que para 

Colette “o amor é uma espécie de doença inevitável, que só pode trazer sofrimento 

mas cuja ausência também faz sofrer.”. 

Prosseguindo na narrativa, ficamos sabendo que em um dos dias que 

voltava para casa para almoçar com seu amigo Hamond, dos tempos em que era 

casada com Taillandy, Renée se depara com seu amigo e o “Grande-Tolo” 

conversando como velhos amigos em frente à sua casa; ela não convida Maxime para 

entrar, mas em seu almoço rotineiro com seu amigo, Hammond insiste em dizer-lhe 

que Dufferein-Chautel é um bom homem, que parecia estar apaixonado por ela, e que 

ele era um homem como aquele que ela precisava, “Minha cara, eis o amante de que 

você necessitava! Boa saúde, não joga, não bebe, tem fortuna bastante... Você ainda 

me agradecerá!” (COLETTE, 1971, p. 72).  

Renée ao fim da primeira parte do livro ainda não parece convencida 

de que deveria se envolver amorosamente com alguém, ainda mais com alguém que 

lhe causou bastante constrangimento com seus avanços incessantes, e alguém, que 

como seu ex-marido, pertencia a alta sociedade. Desconfortável com a fala de 

Hammond, Renée prossegue sua narração mudando de assunto. 

 

2.3 O OFÍCIO 

 

Esse tema, categorizado como O Ofício, tratará sobre o trabalho de 

Renée como artista de music hall, as suas ambições (financeiras e pessoais), seu 

talento e seu desejo pela escrita. Veremos como todas essas atividades exercidas por 

Renée estão ligadas uma à outra e conheceremos as frustrações e alegrias que cada 

uma delas traz à nossa protagonista. 

A personagem Renée, é apresentada para o leitor principalmente 

atuando como artista de music hall, profissão que adotou, depois de se separar de 

seu marido, pintor, da alta sociedade, Adolphe Taillandy, para se manter 

financeiramente independente, já que era uma “dama solitária”. Mas a protagonista 

não demonstra um talento somente para as artes performáticas. Como iremos 

observar, Renée era também uma talentosa escritora – quando tinha tempo para 
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praticar a escrita, pois o music hall tomava seu tempo agora. 

Renée que agora precisava viver a vida sem depender de um homem, 

tendo que se sustentar inteiramente com o dinheiro que ela mesma fazia. Em razão 

de sua profissão, acabou adotando um estilo de vida errante, uma vida de boêmia e 

itinerante e, que iria para onde a vida de artista a levasse, já que assim é que ganharia 

seu dinheiro, onde houvesse mais shows para se apresentar e melhores propostas de 

pagamento. 

Em uma interessante passagem, Renée e Colette parecem se encarar 

no espelho quando Renée narra; “À minha frente, do outro lado do espelho, na 

misteriosa câmara de reflexos, está o retrato de uma ‘literata fracassada’.” (COLETTE, 

1971, p. x). Em 1910, quando o livro A Vagabunda foi publicado, Colette não era a 

autora bem sucedida e admirada que é hoje, ao contrário, foi muito criticada pela sua 

produção literária no começo de sua carreira, talvez também pela influência de Willy 

(cuja família era dona de uma editora) na atmosfera literária francesa da época. 

No trecho que segue, é possível observar tudo o que Renée, 

possivelmente Colette, coloca sobre ter escolhido viver do music hall e sobre ter tido 

que abandonar a prática da escrita: 

 

E aliás, sempre que se referem à minha pessoa, apontam-na como 
“pessoa de teatro”, mas nunca lhe atribuem qualidades de atriz. Por 
quê? É um matiz sutil, uma delicada recusa, por parte do público e dos 
meus próprios amigos, em conceder-me alguma projeção numa 
carreira que, afinal, foi da minha escolha... Uma literata mal sucedida: 
eis o que devo representar para todos, eu, que não escrevo mais, que 
me nego a alegria, o luxo de escrever... (COLETTE, 1971, p. 17). 

 

A palavra luxo está presente no texto propositalmente, já que escrever 

era uma prática exclusiva de quem tivesse além de talento e estudo o suficiente para 

produzir um conteúdo, tempo proporcionado por uma vida relativamente confortável. 

Além disso, era uma prática em que poucos obtinham sucesso, era ainda mais difícil 

no caso de uma mulher. 

Colette, que depois de ter se separado de Willy tentava se consolidar 

e encontrar seu espaço como escritora, recorreu ao trabalho no teatro (e outras vezes 

quando necessário) como forma de ganhar sua vida, para que não tivesse problemas 

financeiros e não tivesse que depender de ninguém. Por meio de Renée, Colette narra 

essa parte de sua vida em que precisava trabalhar ao invés de focar em seu talento 
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literário. O impasse que lhe impede de escrever, evoca em Renée uma grande 

frustração, como podemos observar: 

 

Escrever... É o olhar fixo, hipnotizado pelo reflexo da janela sobre o 
tinteiro de prata, é a divina febre que assoma às faces, à fronte, 
enquanto uma bem-aventurada morte gela sobre o papel.[...] Escrever! 
Tentação de purgar raivosamente tudo de mais sincero que nos vai 
pela alma adentro, e rápido, com aquela rapidez que faz a mão relutar 
e protestar contra o deus impaciente que a guia... [...] Para escrever, 
é preciso ter tempo de sobra! Além do mais, não sou um Balzac, sou 
apenas... O frágil conto que começo a edificar lá se vai por terra 
quando o fornecedor bate à porta, quando o sapateiro vem trazer a 
conta, quando o procurador e o advogado me telefonam [...]. Ora, 
desde que me encontro só, foi preciso, em primeiro lugar, viver, depois 
divorciar-me e, finalmente, continuar a viver... Tudo isso reclama uma 
energia, uma pertinácia inacreditável. (COLETTE, 1971, p. 18-19) 

 

Renée se considera uma escritora fracassada porque para ela já não 

há mais tempo para pôr em prática sua escrita, a vida e o cotidiano, além de seu 

trabalho, se colocam como barreira, tomando-lhe o tempo que teria para escrever, e 

considera, que para escrever, deve haver tempo de sobra, para que coisas banais 

como um telefonema ou uma conta a pagar não atrapalhem o ofício. Assim como 

Renée, Colette também abandonou a prática da escrita (após a separação com Willy 

e sua emancipação como mulher livre), e assim como a personagem de seu livro, as 

artes performáticas também foram seu trabalho de escolha, como Volsi menciona:  

 

Nessa fase Colette pôde liberar todas as energias de que a natureza 
a dotara, aprimorando principalmente suas habilidades físicas, quase 
como uma vingança contra o longo tempo em que ficara enclausurada 
escrevendo sob as ordens de Willy. Isso lhe permitiu ganhar a vida de 
maneira quase lúdica, aproveitando seu talento pela música, dança e 
mímica. (VOLSI, 1991, p. 127). 

 

Para ambas, Renée e Colette, a vida no teatro produzia um misto 

entre a satisfação pessoal de estar livre, fazendo algo que escolheu e ganhando o 

próprio dinheiro e a autoconsciência promovida pela profissão, mesmo que ela não 

fosse bem vista pela sociedade, como vemos no texto de Bird (2017, p. 5):  

 
A independência financeira em um cenário público é um panorama 
complicado para uma mulher entrando no século XX. A prostituição e 
o teatro estão fortemente ligados, como Colette demonstra com a 
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corrente de admiradores masculinos que migram em bandos para os 
shows de Renée e para seu camarim. (tradução nossa)6 

 

Mais adiante, em um trecho em que Renée fala sobre o início de sua 

produção literária, podemos observar outro momento em que Colette se insere na 

narrativa e onde é possível até mesmo identificar o momento da vida da autora que 

transparece no texto: 

 

[...] pus-me a sofrer com um orgulho e uma resolução intratáveis. Foi 
quando comecei a fazer literatura. Pelo único prazer de ir buscar 
refúgio num passado bem próximo, escrevi um pequeno romance de 
caráter provinciano [...], e que obteve um inesperado, um estrondoso 
êxito. (COLETTE, 1971, p. 31). 

 

Trata-se do momento da vida de Colette, em que Willy a enclausurou 

para aproveitar-se do recém descoberto dom da escrita de sua esposa, que produziu 

a série de livros de Claudine, baseados na adolescência da autora, sua primeira 

publicação literária (publicada primeiramente com o nome de Willy em 1900). Volsi 

(1991, p. 126) menciona: 

 

Começou para Colette um vida de reclusa, em que foi estimulada, 
cada vez mais compulsoriamente pelo marido, a pôr no papel os 
episódios que certamente sabia contar com uma verve única e que só 
poderiam se referir à sua verde vida de adolescente da província. 

 

Avançando no tema, podemos observar que apesar de todos os 

impasses, a má reputação de sua profissão e a falta de tempo para escrever (prática 

que gostava muito), Renée é grata por ter encontrado uma profissão que consegue 

praticar com êxito e que além disso, paga pela sua vida, não só de “dama-solitária”, 

mas também de mulher independente, como podemos ver: 

 

Outros trabalhos, outras preocupações reclamam-me atualmente, e 
sobretudo aquela de ter que ganhar o meu sustento, de ter que trocar 
meus gestos, as minhas danças, o som da minha voz pelo metal 
sonante... Aquele apetite tão feminino pelo dinheiro fez com que logo 
me habituasse a isto e até lhe tomasse gosto. O fato é que ganho a 
minha vida. Em minhas boas horas, digo-me e repito-me, com alegria, 
que ganho a minha vida! (COLETTE, 1971, p. 32). 

                                            
6 “Financial independence in a public stage is a tricky prospect for a woman into the twentieth century, 
and prostitution and the theatre are strongly linked, as Colette demonstrates with the stream of male 
admirers who flock to Rénée’s shows and to her dressing room.” BIRD, 2017, p. 5. 
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É possível observar no livro que o trabalho é o que mais toma o tempo 

de Renée, que passava seus dias ensaiando e as noites apresentando seus números. 

Além de representar seu sustento financeiro, vamos observar no trecho a seguir que, 

seu trabalho, era muitas vezes a forma de entretenimento para tanto os 

frequentadores de music hall, quanto, ironicamente, para o entretenimento da mesma 

alta sociedade que a via com maus olhos, que dava festas e saraus. Esse trabalho, 

de entreter o público com seu corpo, aos olhos de Renée, expatriada da alta sociedade 

após seu divórcio, também tinha o seu lado bom, já que a sedução desse público fazia 

com que ela sentisse quase que um gosto de vingança:  

 

Aglomeram-se, atentos, com aquela curiosidade, aquela amabilidade 
frívola do homem de sociedade para com a mulher “desclassificada”, 
aquela a quem se beijou as pontas dos dedos no próprio salão, e que 
está dançando agora, seminua, sobre um estrado. [...] Mas há uma 
coisa mais saborosa que humilhá-los; por um instante ao menos, 
quero seduzi-los! Vamos, capricho, assim: já vejo que esses 
pescoços, carregados de joias e de cabelos, seguem-me com um vago 
balouçar obediente... Já se apaga nesses olhares a malévola luz, já 
cedem, e sorriem, juntos, qual bando de animais hipnotizados... 
(COLETTE, 1971, p. 51). 

 

Como já comentado, apesar da trama do livro se passar em sua maior 

parte na cidade de Paris, Renée não pode se dar ao luxo de viver fixamente em um 

lugar (essencialmente um artista pode trabalhar em praticamente qualquer lugar do 

mundo), isso significa que ela trabalharia, apresentando seus números, aonde 

fizessem a melhor oferta de pagamento, fosse em uma temporada no music hall, fosse 

em um sarau da alta sociedade, fosse em uma turnê pelo país. Seu destino sempre 

foi incerto e sua vida de cigana, assim como as pessoas que conheceu ao longo do 

caminho como artista. Esses aspectos fazem com que a personagem obtenha não só 

essa característica de viajante da vida, mas também, um título de boêmia, que leva 

uma vida errante, sem raízes plantadas em algum lugar. A narração que não só fala 

sobre tais aspectos, mas também explica muito sobre o título do livro, pode ser 

observada nos últimos parágrafos da primeira parte do livro: 

 

O futuro, para mim, aqui ou lá... O gosto tardio – adquirido, um tanto 
artificial – pelas mudanças, pelas viagens, coaduna-se muito bem com 
esse meu pacífico e consumado fatalismo de pequena burguesa. 
Boemia de uns tempos para cá, levada pela profissão de cidade em 
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cidade, boemia, sim, porém boemia organizada [...]. Vagabunda, seja, 
mas resignada, resignada como estes que aqui estão, companheiros, 
irmãos, ao círculo vicioso do destino... Verdadeiramente, as partidas 
me entristecem e me embriagam, e algo de mim vai ficando nesta 
interminável travessia... (COLETTE, 1971, p. 77) 

 

Nesse parágrafo que encerra a primeira parte do romance, podemos 

ver um vislumbre de Colette, que assumidamente vivia uma vida boemia e, de acordo 

com Bird (2017, p. 4, tradução nossa) “Para Colette adotar abertamente o termo 

vagabunda na capa de seu romance autobiográfico é um ato ousado”7, mas não só 

isso, além de Colette ter dado tal nome ao seu romance de emancipação, Renée (que 

é um reflexo da autora) no parágrafo que foi apresentado, assume ser a Vagabunda 

que nomeia o livro. A influência de Colette é tão forte sobre a palavra “vagabunda” 

que seu nome agora aparece como referência literária na definição da palavra no 

dicionário de língua francesa (ROBERT, 1997, p. 2633, tradução nossa): “Pessoa que 

se desloca sem parar, que vagueia pelo mundo. aventureira. viajante. ‘A Vagabunda’, 

romance de Colette.”8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
7 “For Colette to openly adopt the term vagabonde in the title page of her autobiographal novel is a 
daring act. “. BIRD, 2017, p. 4. 
8 “Personne qui se déplace sans cesse, qui erre par le monde. Aventurier. Voyageur. « La Vagabonde », 
roman de Colette.".  ROBERT, 1993, p. x 
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3 SEGUNDA PARTE 

 
Na segunda parte do romance de Colette, foram escolhidos para 

análise os dois temas que mais dialogam e dão continuidade aos temas da primeira 

parte – são temas que abordam a vida amorosa da personagem principal e o 

aprofundamento de sua relação com Maxime; como esse relacionamento sério afeta 

seu emocional e sua carreira. Vemos também, com mais intimidade, os trâmites da 

vida de artista de music hall, e como Renée se sente em relação ao seu trabalho e 

seus rótulos. 

 

3.1 A ENCRUZILHADA  

 

Denominamos esse subcapítulo como “A encruzilhada” pois existe em 

Renée, no decorrer do livro e, principalmente na segunda parte, um grande dilema: 

ceder aos sentimentos por Maxime e aceitar as regalias da vida de esposa que ele 

pode lhe oferecer, ou se dedicar inteiramente ao seu trabalho, que lhe fornece seu 

sustento, mesmo que para isso tenha que ficar longe, em turnê, do homem que a 

cativou. Serão observados então os conflitos da personagem principal sobre o amor 

e sobre o trabalho, os dois principais caminhos para onde essa grande encruzilhada 

poderá levá-la. 

 

3.2 O AMOR 

 

 “É verdade, tenho um namorado” (COLETTE, 1971, p. 79), é com 

essa confissão que Renée inicia a segunda parte do livro. Apesar de ser uma grande 

revelação, por sabermos o posicionamento de Renée sobre o amor, a novidade do 

namoro não convence quem lê de que a narradora está satisfeita com a decisão de 

finalmente sucumbir às incessantes investidas de Maxime, o Grande Tolo (apesar de 

ser seu namorado agora, ela se refere a ele dessa maneira). 

Renée se demonstra incomodada com a estranheza que Maxime 

parece ter nesse novo relacionamento, ela admite:  

 

[...] fico a observá-lo, vagamente chocada ao pensar que ele me é 
quase estranho, que sua presença em minha casa é tão descabida 
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quanto a de um piano numa cozinha. Como pode acontecer que ele, 
tomado de amores por mim, mantenha-se absolutamente indiferente 
ao fato de me conhecer tão pouco? A mim quer parecer que por ora 
isto não o preocupa, que procura antes ganhar-me a confiança, para 
depois entrar com o jogo da conquista. (COLETTE, 1971, p. 82) 

 

No trecho acima podemos notar que a narradora se preocupa com o 

fato desse homem que diz amá-la sequer conhecê-la além dos breves encontros que 

tiveram. Esse homem, que de repente está mais inserido em sua vida, parece uma 

peça fora de lugar. Podemos ver também que Renée diz com todas as palavras que 

seu novo namorado não é uma pessoa que tem sua confiança, mesmo porque 

sabemos que a presença dele, de homem que mal pode conter seus instintos, “o 

animal daninho, cheio de selvagem desejo” (COLETTE, 1971, p. 83), era ameaçadora 

para ela. 

É difícil crer que uma mulher independente como Renée, se colocaria 

em um relacionamento tal como esse que iremos ver na segunda parte do livro; por 

outro lado, sabemos da preocupação da protagonista com sua idade e o fato de estar 

sozinha. A impressão que a narração dessa parte do livro causa, é que Renée se 

cedeu para esse relacionamento por medo da solidão, mais do que por qualquer 

sentimento que ela tivesse por Maxime (que em sua concepção não passava de um 

homem tolo da alta sociedade), e que o relacionamento entre a artista e o Grande 

Tolo se constrói com muita persistência, pelas duas partes. 

Um novo relacionamento na vida de Renée significava novamente se 

envolver emocionalmente com um homem, o que fazia com que a memória de seu 

último relacionamento (seu casamento com Taillandy) fosse despertada (não de 

maneira agradável), como podemos notar: 

 

A desgraça é que não sei namorar. Falta-me aptidão, experiência, 
graça e, sobretudo, oh! sobretudo, a lembrança de meu marido! [...] 
Pobre Dufferein-Chautel! Às vezes tenho a impressão de que aqui é 
você o ludibriado [...]. (COLETTE, 1971, p. 85). 

 

A personagem sente como se não conseguisse se entregar ao novo 

namorado por conta do que já havia passado e do que havia se tornado: uma mulher 

desconfiada que não consegue mais namorar, tomada pelo medo do sofrimento que 

o amor pode causar (e que já lhe causou). Colette, aqui na voz de Renée, continua a 

fazer apenas comentários negativos sobre seu casamento passado e seu ex-marido: 
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“Deram-me bem a entender que, sem ele, eu não era ninguém!” e “Amava-o tão 

imbecilmente!” (COLETTE, 1971, p.88), fazendo transparecer um receio de Renée, 

de estar entrando em um novo relacionamento. 

A narradora mostra apreciar ser a única encarregada de seu sustento, 

e essa ser a sua maior preocupação; um amante perturbaria essa rotina que ela havia 

estabelecido, como vemos em um trecho que Renée fala com Hammond: 

 

Quererá você turbar-me a paz reconquistada, orientar minha vida para 
outra preocupação que não seja esta áspera, fortalecedora, natural, 
que é a de assegurar eu mesma a minha subsistência? [...] Por que 
isso? Sinto-me bem, graças a Deus! Não amo, não amo, não amarei 
mais ninguém, ninguém e ninguém! (COLETTE, 1971, p. 89-90). 

 

As falas de Renée, quando são sobre o assunto “amor”, sempre a 

levam de volta ao seu fatídico casamento com Taillandy, e se pensarmos que o ano 

de publicação de A Vagabunda, é o ano da finalização do divórcio entre Colette e 

Willy, podemos entender o porquê de o sofrimento da autora ser tão transparente 

nesse romance. 

Existe sempre uma relutância quando Renée fala sobre assuntos 

dentro do espectro amoroso. Por vezes é uma resistência a ela mesma, para não 

sucumbir aos sentimentos e outras vezes é uma resistência em relação ao seu 

parceiro, Maxime. A realidade é que se relacionar com alguém e possivelmente 

adquirir sentimentos, para Renée é difícil e, quando ela percebe em si mesma, 

qualquer resquício de amor que seja, ela se crucifica. Como podemos observar nesse 

trecho, em que logo após demonstrar ter ciúmes de Maxime, pensa: “Ah! Tenho 

vontade de surrar-me!... Mas, refletindo melhor... que importância pode ter? Vou-me 

embora mesmo...” (COLETTE, 1971, p. 106). Além do sentimento de culpa, nesse 

trecho podemos ver que a narradora tenta também, amenizar a situação escolhendo 

acreditar que por ela estar partindo logo em viagem, esse sentimento já não importa 

tanto. 

Avançando, observamos que o amor, para Renée é um inimigo 

nomeado – podemos interpretar que assim é por conta de todo o histórico de más 

experiências no seu relacionamento passado - “Ei-lo diante de mim [...] eis o inimigo 

que reaparece, tormento meu: o amor. Não há com o que me enganar [...], Mas que 

fazer deste aqui? Não me ofende, e nem mesmo – ou tão pouco – me comove.” 

(COLETTE, 1971, p.108) – mas, logo em seguida ela diz que o amor de Maxime não 
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a ofende nem a comove; se esse tão dito amor não a provoca de maneira alguma, 

então por que tratá-lo como inimigo? Isso reforça a ideia de que existe em Renée um 

grande conflito quando se trata de amor. 

Prosseguindo, quando Renée anuncia que, de fato, partirá em turnê, 

Maxime demonstra seu descontentamento com o fato de que a mulher que ama possa 

deixá-lo tão facilmente. Renée, pensa que poderiam colocar o relacionamento em 

espera, enquanto estivesse em turnê, para depois pensar se um dia viria a amar 

novamente, com isso O Grande Tolo diz “Quando você voltar... Antes de mais nada, 

se é que você espera realmente amar-me um dia, Renée, não passaria pela sua 

cabeça afastar-se de mim.” (COLETTE, 1971, p. 128), como se exigisse que ela 

ficasse como prova de que um dia poderia amá-lo. 

Mais à frente, tendo em vista que o relacionamento entre a 

protagonista e Maxime fica cada vez mais sério, vemos uma Renée, em relação a seu 

namorado, cada vez mais domesticada e dócil em contraste com a maneira que se 

comportava antes que era insubmissa e teimosa. Para ela, essa mudança de 

comportamento, mesmo que seja de certa forma, voluntária, tem uma conotação ruim 

e, chega a se comparar à uma cadela leal e submissa: “e o seu apelo recebe a mais 

lisonjeira resposta: meu olhar de cadela submissa, um tanto envergonhada, um tanto 

ferida, muito mimada e pronta a aceitar tudo: a trela, a coleira, o lugar aos pés do 

dono...” (COLETTE, 1971, p. 130). Por outro lado, podemos perceber também que 

mesmo que para Renée o comportamento de uma cadela dócil seja ruim, ela vê esse 

comportamento direcionado à Maxime como lisonjeiro – ou seja, ela dá a Maxime a 

honra de vê-la em uma posição tão vulnerável. 

Visto que o relacionamento entre os dois estava a cada dia mais sério, 

o Grande Tolo começa a insistir para que Renée se case com ele, não de uma maneira 

romântica e apaixonada, mas como se fosse necessário que eles se casassem para 

que a protagonista pudesse finalmente se entregar inteiramente ao seu amado 

(sexualmente e socialmente, tendo em vista que Maxime gostaria que ela 

abandonasse seu trabalho no music hall). 

Sobre as propostas ininterruptas de casamento Renée nota: “Nele, 

não se trata de vício; é apenas vaidade de homem que quer fazer-se desejado, que 

procura proporcionar-me, ao mesmo tempo, um perene e fraudulento ‘livre arbítrio’.” 

(COLETTE, 1971, p. 133). Para ela que já foi casada, esse intenso desejo de seu 

amado de querer se casar, se trata na verdade da vaidade de tê-la e percebemos que 
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ela vê o casamento como uma forma de perder o seu livre arbítrio – sua posição de 

mulher que depende inteiramente de si mesma para viver. Na mesma página, Renée 

também declara que tem consciência sobre o valor do que estaria cedendo caso 

aceitasse se casar com Maxime – o valor da sua intimidade, seu sexo, sua liberdade 

financeira e social: “Sim, há uma razão para retardar essa hora que nos unirá 

inteiramente. Agora sei o que valho, a magnitude da dádiva que ele irá receber.”. 

Um pouco mais à frente no livro, enquanto Renée se preparava para 

a sua turnê, Maxime se mostra novamente insistente sobre ela abandonar sua vida 

de artista e aceitar o que ele pode lhe oferecer com o casamento, questionando-a 

sobre qual era a necessidade que ela tinha do music hall. Renée responde: “Mas eu, 

que quer você que eu faça? Que costure, que seja datilógrafa, ou então ave noturna? 

O music hall é profissão dos que não aprenderam outra.” (COLETTE, 1971, p. 146). 

Acima a protagonista nos dá uma amostra sobre o que sabemos sobre 

as mulheres dos séculos XIX e XX (época em que viveu a autora do livro) que 

dependiam de um parceiro e de repente com o divórcio (ou por terem ficado sós toda 

a vida) e sem apoio da família se encontraram na necessidade de trabalhar para viver. 

No caso do romance em questão, a protagonista com uma idade em que já não havia 

mais tempo para se aprender uma nova profissão, escolheu o music hall, um lugar 

onde se trabalhava com o corpo. 

Após isso, Maxime continua insistindo para Renée que, com ele ao 

seu lado, ela não precisaria mais do music hall, já que ele estava oferecendo tudo o 

que ela pudesse querer. Para isso, ela não tem uma resposta, mas começa a refletir 

e observamos que essa grande comodidade financeira de seu namorado junto com a 

insistência de que ela deveria abandonar o seu trabalho lhe causa um desconforto e 

uma dúvida sobre o futuro desse relacionamento: “O fato de o meu amigo ser rico não 

me incita a planos pessoais. Não consigo conceder-lhe o lugar que ele ambiciona 

dentro do meu futuro.” (COLETTE, 1971, p. 146), Renée, aqui deixa evidente que o 

dinheiro do seu namorado não é um fator que influencia seus sentimentos ou suas 

decisões quanto a ele (já que ela tinha seu próprio dinheiro), mas também admite que 

não conseguirá manter Maxime na sua vida no futuro – anunciando esse 

relacionamento terminará. 

Apesar disso, com o decorrer da história, vemos que os sentimentos 

de Renée flutuam entre ficar e ceder-se as insistências de seu amado, ou, partir e 

continuar sendo uma mulher livre e trabalhadora. Mas, de uma coisa ela se mostra 
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certa, trabalho e amor não se misturam em sua vida – como podemos ver no trecho 

que se passa após Maxime aparecer de repente no apartamento da protagonista 

enquanto ela estava tendo uma reunião de negócios (da turnê) com Brague: “Não, isto 

não o aborrece; mas a mim, constrange-me um pouco. Meus negócios de music hall 

são coisas sem importância, precisas, comerciais, e nas quais não gostaria de 

envolver meu amigo, meu querido e preguiçoso amigo...” (COLETTE, 1971, p. 169). 

Nesse trecho também notamos que Renée atribui a Maxime o adjetivo “preguiçoso”, 

mostrando um descontentamento com o fato de seu namorado ter uma fortuna familiar 

tão vantajosa que ele não precisava trabalhar.  

As vidas de Renée e Maxime eram muito diferentes, a protagonista 

precisou aprender a ter o próprio dinheiro após seu divórcio, já que se casou cedo e 

por todo o tempo que foi casada com Taillandy dependeu financeiramente dele, então 

quando finalmente se divorciou, precisou trabalhar para fazer seu sustento e, Maxime, 

é herdeiro de uma considerável fortuna de uma família burguesa, nunca precisou, nem 

precisaria trabalhar na sua vida, então, as formas como as duas personagens tratam 

o dinheiro são muito diferentes. Podemos ver que para Renée, a forma de Maxime 

trata o dinheiro gera irritação: “ah! menino mimado, como poderia você ter aprendido 

que o dinheiro, esse dinheiro que se ganha, é uma coisa respeitável, séria, que se 

manuseia com cuidado e da qual se fala gravemente?” (COLETTE, 1971, p. 171). 

Apesar desse desconforto que a abundância financeira de Maxime gera em nossa 

protagonista, é possível ver também que, ela enxerga, mesmo em meio todo o seu 

descontentamento, a genuína intenção que Maxime tem de colocar o mundo à sua 

disposição, como podemos ler, quando Renée diz sobre a voz dele: “Nela ouço vibrar, 

como que valorizando as palavras, o desejo tão sincero que este homem tem de pôr 

todo o universo a meus pés...” (COLETTE, 1971, p. 172). 

 

3.3 O TRABALHO 

 

Quando observamos a narração de Renée sobre sua vida como 

artista, sua vida social em torno de seu trabalho e o music hall, podemos observar que 

ela tem uma reputação a (não) zelar. A personagem mantém uma pose de boêmia 

que não se importa com a aparência que seu trabalho possa passar aos outros – 

mesmo que no fundo ela seja uma mulher marginalizada por ter se divorciado e, 

depois, escolhido o music hall como profissão para se sustentar. Em um momento do 
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livro quando sai com seu colega Brague para jantar, há uma indagação sobre a índole 

do lugar que eles escolheram para comer: “Recomendável, não recomendável? Pouco 

se me dá! Isenta de qualquer obrigação de zelar pelo meu nome, sem apreensão e 

sem prazer, transponho a porta desse pequeno restaurante montmartrense [...]” 

(COLETTE, 1971, p. 91). Como podemos ver Renée se esforça para não dar 

importância à sua aparência perante a sociedade.  

Outra visão que conseguimos ter sobre a narradora é a de que ela é 

completamente satisfeita com o fato de ser sua única e própria fonte de sustento. Pode 

não ser completamente realizada em seu trabalho, mas como é a fonte de seus 

ganhos, ela aprecia, não só seu trabalho como artista, mas o trabalho no geral como 

podemos observar no seguinte trecho:  

 

sinto-me maravilhosamente possuída daquela febre ativa, daquela 
necessidade de trabalhar, uma necessidade misteriosa e indefinida 
que eu precisaria preencher não importa como: dançando ou então 
escrevendo, correndo, representando, ou puxando um carro à força de 
braço... (COLETTE, 1971, p. 93). 

 

Durante o livro reparamos que Renée tem diversas posições sobre 

tudo o que faz e isso transparece cada vez que ela age de uma maneira diferente da 

qual ela agiria em um outro momento. Na segunda parte do livro, a protagonista têm 

a todo o tempo momentos de dúvida sobre sua turnê, ela própria assume que se 

questiona se chegará mesmo a ir, apesar de temporariamente parecer, em algumas 

passagens, que ela tenha tomado a decisão de partir, como no seguinte trecho: “Oh! 

sim. Partir, partir outra vez, esquecer quem eu sou, que cidade me abrigou ontem, 

pensando o menos possível, refletir e reter somente a beleza da paisagem que vai 

mudando [...]” (COLETTE, 1971, p. 94). Nesse momento vemos que a personagem 

não possuí somente a possibilidade de abandonar lugares, mas também de 

abandonar a si mesma, ou, a pessoa que havia se tornado durante esse período de 

sua vida e que, Renée estaria pronta para se transformar em uma outra pessoa, 

deixando para trás tudo o que havia  passado. Esse pensamento de que a 

protagonista pode deixar tudo para trás e seguir em rumo a uma nova experiência se 

repete, como expresso nesse trecho: “Involuntariamente, eu me detenho, volto-me, 

olho em torno, procurando... o quê? Nada, não há nada que me retenha aqui ou 

alhures. [...] Partirei outra vez, outra vez mais.” (COLETTE, 1971, p. 103). É 



38 
 

 
 

interessante de se notar que na mesma parte do livro ela hesita em partir por causa 

de seu namorado, mas também sente, ou, percebe, que não há nada que a impeça 

de ir. 

Já foi observado que quando se trata de sua profissão e sua vida de 

mulher só, Renée assume ter várias das características estereotipadas que podemos 

dar a ela: boêmia, itinerante, cigana. Para a personagem, a vida do music hall a 

acostumou desse jeito, e ela parece pouco se importar com o que os outros podem 

pensar sobre isso. Utilizando desse pensamento vemos que, quando a protagonista 

se dá conta de que terá que tomar uma decisão logo, ela pede, como quem pede aos 

céus, ou a Deus, a quem ela pensa que poderá lhe dar maior assistência, por uma 

direção: ““Essa máscara de austeridade de renúncia, que visa alcançar o pequeno 

milagre, o sinal do meu senhor, o acaso, a palavra fosforescente que ele irá escrever 

sobre a parede, quando, à noite, eu apagar a luz...” (COLETTE, 1971, p. 121).  

 Vamos observar que seu senhor, ou, a força maior que rege a sua 

vida, é o acaso, o que é muito apropriado para a personagem, tendo em vista tudo o 

que já foi visto até aqui sobre seu modo de vida. Brevemente depois, a decisão de 

partir é tomada e Renée diz que partirá em direção à liberdade (p. 123), o que nos diz 

bastante sobre o que ela estava sentindo em relação ao seu namoro. 

Apesar de todas as características que já atribuímos à nossa 
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4 TERCEIRA PARTE 

 

Na terceira parte do livro, além da narração de Renée, que agora está 

em sua turnê pelo país, vemos uma particularidade desse capítulo: as cartas escritas 

pela personagem. Como a artista se encontra longe de Maxime, o casal precisava se 

comunicar por cartas, e são nessas em que o amor pela escrita e o talento de Renée 

vão se reacendendo e transparecendo ao leitor. Nessa última parte do livro, as únicas 

informações que sabemos sobre Maxime vêm das cartas e da narração de Renée, 

que dão ao leitor uma versão enviesada sobre o desenrolar da trama, diferentemente 

de quando podíamos ler diálogos e cenas em que o casal se encontrava junto. 

 

4.1 ENQUANTO UMA CHAMA SE ACENDE OUTRA SE APAGA 

 

Nossa protagonista dá início ao capítulo final do romance dizendo 

“Adeus, amigo muito amado...” (p. 175). Sabemos que ela diz adeus porque está 

partindo para a sua turnê francesa, mas, não deixa de existir um ar de premonição 

nessa despedida, se pensarmos em tudo o que a personagem já expôs no decorrer 

do livro. Nessa primeira carta também pode ser visto que ela assina ao final como 

“Sua Renée” (p. 175), como se estivesse admitindo estar entregue ao amor contra o 

qual ela tanto lutou. 

Renée nesse final de romance, chega a admitir que a turnê e a solidão 

geram nela uma fraqueza e um desejo pelo que é fácil e luxuoso, em um tom que 

chega a se parecer com o arrependimento: de ter partido e ter deixado pra trás o 

conforto dos braços e da fortuna que Maxime estava pronto para oferecer. 

Na maior parte do tempo, nessa última parte do livro, a narradora se 

encontra ou no trem viajando de um lugar para o outro, ou em hotéis, em diferentes 

cidades da sua turnê. Existe um ar monótono passado por esses ambientes, junto 

com a repetição exaustiva da rotina de viagem e ensaios e pouco tempo de descanso. 

Além disso, Renée parece estar sempre acompanhada pelas mesmas pessoas, sua 

trupe de music hall. As cartas vêm para nos mostrar que a vida de Renée naquele 

momento não se restringe somente ao seu trabalho e seus companheiros e que ela 

tem seu amado a esperando e a escrita para praticar. 

Com o tempo observamos que Renée se mostra descontente com as 
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respostas que obtém de Maxime. Ela envia para ele cartas extensas, contando de 

suas dificuldades e aflições durante a turnê, declarando seu amor de forma profunda 

e admitindo a saudade e ele, pelo que nos é contado pela protagonista (COLETTE, 

1971, p. 179), a responde com cartas grandes, mas de conteúdo vazio, se limitando a 

declarar seu amor múltiplas vezes e falando apenas dela. 

Veremos cada vez mais a luz do relacionamento entre Renée e 

Maxime se apagando. O interessante é que o leitor tem uma visão unilateral já que 

quem nos conta tudo o que se passa é a narradora. Em um momento podemos 

observar que essa comunicação entre cartas não está satisfazendo Renée, já que seu 

amado não deixa transparecer no papel tudo o que ela desejaria ler:  

 

“Toda a sua quente solicitude, traduzida através de tão bem 
equilibrada caligrafia, chega-me, e ele o pressente, fria, fria sobre 
aquele papel: tão longe um do outro, de que nos servem as palavras? 
Seria preciso... sei lá... seria preciso um desenho arrebatado, em 
cores chamejantes...” (COLETTE, 1971, p. 183)  

 

Na carta datada de 15 de abril (faltando mais ou menos um mês para 

o fim da turnê de Renée) que a artista envia a seu amado, já não se vê o “Sua” antes 

de sua assinatura, como em todas as outras cartas, uma evidência que mostra que 

de fato, com o tempo longe, Renée estava mudando sua posição sobre Maxime. 

Se antes a protagonista nos mostrava que estava pronta a se juntar a 

Maxime, agora mais ao fim da última parte do livro, a dúvida lhe volta aos 

pensamentos. Vemos ela se questionando, em um momento enquanto reflete sobre o 

amado: “Por que não foi amar outra? Como uma outra o faria feliz! Parece-me que eu 

jamais poderei, que eu...” (COLETTE, 1971, p.198). Após esse episódio de reflexão 

de Renée, antes de escrever a Maxime sua próxima carta, anuncia: “Que fazer?... Por 

hoje, escrever qualquer coisa rápida, pois não há tempo para mais... e mentir...” 

(COLETTE, 1971, p. 199). Com os pensamentos desorganizados e sem saber ao 

certo o que quer, Renée admite que nessa carta enviaria mentiras a Maxime. Ao fim 

dessa carta podemos observar que a artista está tão atordoada que ela assina como 

“Renée Néré?”, como se estivesse questionando até mesmo a sua identidade, ou 

talvez, tentando já se distanciar de sua relação, quebrando o clima de intimidade 

quando escreve seu nome por inteiro. 

Em um próximo episódio, Renée está a pensar sobre uma foto que 

Maxime a enviou, na qual ele posava ao lado de uma bela e mais jovem moça. A 
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protagonista começa a questionar se Maxime era um homem fiel, tendo em vista a 

disponibilidade e as companhias que ele tinha enquanto ela estava longe. Isso gera 

também um lapso de insegurança em Renée, que já não era muito confiante, sobre a 

sua idade. A frustração é tanta, que na próxima carta que escreve a Maxime ela deixa 

transparecer todos esses pensamentos que até então ela omitia. Renée admite logo 

a frente “Medo de envelhecer, de ser traída, medo de sofrer...” (COLETTE, 1971, p. 

205). 

Quase ao fim do livro, a narradora percebe que talvez seja necessário 

que Maxime fique apenas em seu passado, que talvez seja necessário esquecer ele, 

para que sua vida de artista, trabalhadora, continue sem o peso da aflição que amá-

lo traz. Ela faz parecer que esquecendo-o suas frustrações quanto ao futuro que lhe 

esperava, junto com o amor, desapareceriam. 

A seguir, além de todos os questionamentos que rondavam pela 

cabeça de Renée, é feito um convite para que ela e sua trupe estendam sua turnê 

para a América do Sul e é esse fato que desperta de vez a fúria que a personagem 

precisava para fazer suas decisões sem pensar em outra pessoa que não fosse ela, 

como podemos observar:  

 

“E Max! E Max!” Basta! Até quando vou encontrá-lo no meu caminho? 
E Max! E Max! Será, então, que vim ao mundo só para ocupar-me 
deste “maçante capitalista?” Paz senhor, paz! Chega de fitinhas, de 
idílios, de tempo perdido, de homens! Olha-te um pouco, minha pobre 
amiga, olha-te um pouco! (COLETTE, 1971, p. 214) 

 

Logo após essa explosão que Renée tem com ela mesma, ela anuncia 

de forma amenizada, em uma carta que ensaia escrever para enviar a Maxime: 

“alguma coisa me diz que não devo revê-lo...” (COLETTE, 1971, p. 215). Entretanto, 

essa frase não sintetiza o que Renée estava sentindo. Não é como se ela não devesse 

revê-lo, mas sim como se ela tivesse decidido para o bem dos dois que esse 

relacionamento estava acabado. Em seus devaneios ela admite a si mesma: “ó caro 

Max, que eu quis amar, aqui o confesso, e com a mais sincera dor: a partir de agora, 

já está tudo resolvido.” (COLETTE, 1971, p. 217). Como Renée mesma já afirmou, 

agora não haveria mais volta, apesar de toda a tristeza em que essa decisão 

culminaria, a decisão estava feita e é logo em seguida que observaremos ela escrever 

a última carta ao homem que já não podia mais amar.  

Assim como a primeira carta que ela envia a Maxime, ela dá início a 
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última com “Adeus, meu querido”, mas opostamente à primeira carta, esta traz um tom 

confessional, trazendo a Maxime agora tudo o que ela havia lhe escondido, como por 

exemplo: “Não se revolte pelo fato de eu lhe ter escondido por tanto tempo os esforços 

que fiz para ressucitar em mim o entusiasmo, o fatalismo aventureiro, a esperança 

cega, toda a alegre escolta do amor...” (COLETTE, 1971, p. 222). 

É nesse capítulo que Colette escreve o desenrolar de toda a trama do 

romance entre Renée e Maxime e, a autora fica mais evidenciada quando as cartas 

são escritas, transparecendo na maneira muito bela e poética de escrever, como se 

um instinto de escritora realmente aparecesse nessas cartas. 

Na última carta é possível vislumbrar Colette quando sua personagem 

principal confessa: 

 

Compreenderá que eu não devia mesmo, não poderia ter sido sua, 
nem de ninguém mais, e que, a despeito de um primeiro casamento e 
de um segundo amor, fiquei sendo uma espécie de solteirona... 
Solteirona, que, como alguma delas, é tão apaixonada pelo Amor que 
amor algum lhe pareceria suficientemente belo, e que recusa todos, 
sem qualquer explicação; são essas, que representam todas as 
ligações sentimentais imperfeitas e voltam a sentar-se a janela, 
debruçadas sobre a agulha, num eterno colóquio com a sua 
incomparável quimera... Com essas, eu quis tudo; e um erro 
lamentável puniu-me. (COLETTE, 1971, p. 222) 

 

Neste trecho, é visível que a autora fala também sobre si mesma 

quando admite que depois de seu primeiro casamento virou uma solteirona que ama 

e teme o amor ao mesmo tempo, sentindo um impulso de rejeitá-lo quando ele 

aparece. Ela aqui admite também ser uma mulher que não poderia ser de mais 

ninguém além de sua, parecendo que se, ela se entregasse para alguém, ela perderia 

a sua posição de mulher emancipada e independente. Colette depois de seu divórcio 

com Willy se casou mais alguma vezes, mas sempre foi sua própria provedora de 

sustento, sem nunca mais ficar sob a sombra de nenhum homem, confirmando que 

apesar de amar e se entregar pelo menos amorosamente, essa parte de sua 

autonomia nunca mais foi abdicada. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante de tudo o que foi visto durante a análise feita de A Vagabunda, 

é possível compreender que tudo o que é dito sobre Colette e Renée serem em partes, 

a mesma pessoa, é de maneira especular, levando em consideração o fato desse 

trabalho enxergar o romance dentro do gênero de autoficção. Entretanto, tendo em 

vista a história de vida e o tom autobiográfico que existe não só nesse romance, mas 

em outros da autora, percebe-se que de fato ao escrever, Colette se insere em sua 

obra. 

A Vagabunda foi publicado no ano em que o divórcio entre Willy e 

Colette foi finalizado, influenciando em grande parte o tom amargurado da narração. 

Colette escreve uma personagem que semelhantemente a ela, foi deixada sem 

amparo por seu ex marido, o que resultou na sua saída para o trabalho em algo que 

não era exatamente sua paixão, tendo que deixar para trás por falta de tempo, a 

prática da escrita que ela tanto amava. 

Deve-se lembrar que Willy não só deixou Colette desamparada 

financeiramente, como também por muito tempo ele não deu os créditos de autoria a 

Colette sobre Claudine à L’école, série de livros publicada enquanto ainda eram 

casados, nos quais o nome da autora ainda consta como “Colette Willy”. A partir disto, 

podemos pensar que a publicação de A Vagabunda para Colette foi uma forma de 

emancipação, um rito de passagem. Ela publicava agora uma obra em seu próprio 

nome, sem nenhuma ligação ao homem que tanto a atormentou. 

A angústia no tom dado ao livro transparece principalmente quando a 

personagem Renée narra sobre seu casamento com Adolphe Taillandy, personagem 

que mimetisa Willy na obra. Para essa visão de leitura do romance, é preciso ter em 

mente, primeiramente, que Willy estava inserido em uma elite literária parisiense antes 

mesmo de casar-se com Colette, já que sua família era dona de uma respeitada 

editora de livros na época. O homem, tinha em seu círculo de amigos, escritores 

canônicos franceses, apesar de existir a crença de que ele mesmo pouco tinha 

participação em seu próprio trabalho (é comprovado que ele explorava escritores 

fantasmas, como fez com Colette).  

Para a autora então, se divorciar de um homem de tamanha 

importância nos meios literários da época se tratava de um grande ato. Foi no período 

de separação do casal, que durou alguns anos, que Colette foi para os palcos, 
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trabalhar como artista de music hall para ganhar seu sustento, já que a literatura ainda 

não a provia. Em 1904 (no período de separação de Willy) a autora publica o primeiro 

romance com seu próprio nome, devendo agora provar para um público machista que 

apesar de não estar mais relacionada a Willy sua produção literária era boa. 

A Vagabunda tem uma característica transicional pois a obra retrata 

o período em que Colette precisou conciliar a separação de Willy, com o trabalho como 

artista para ter sua subsistência e, somente depois se consolidar como autora de 

sucesso. O personagem de Maxime parece então dar vida a tal transição: vemos ele 

aparecer na vida de Renée em um período no qual ela está trabalhando para se 

sustentar após um casamento que deu errado e ao fim, uma protagonista que volta a 

se entregar a prática da escrita, deixando Maxime para trás.  

A obra materializa e dá voz ao que se passou na vida da autora e, 

nesse quesito, a importância dos conceitos de autoficção e escrita feminina não 

podem ser ignorados. Colette comprova com sua escrita que não deixa seus livros 

isentos do fato de que a mulher passa sim por situações peculiares ao seu gênero. É 

a partir da personagem mulher que ela escreve em A Vagabunda, que podemos ter 

um vislumbre da marginalização da mulher sozinha da época e todos os preconceitos 

consolidados a partir de uma generalização sobre a mulher que trabalhava em music 

halls, assim como também, a vida de uma mulher que decidiu se divorciar e se 

encontrou sem amparo naquele período, numa situação para qual as mulheres não 

tinham nenhum preparo. 

Em A Vagabunda a independência da mulher é um tema percebido 

durante toda a análise, e podemos assumir que dado todo o tom da obra, é de grande 

importância para a autora, afinal é o momento de transição entre uma carreira e uma 

vida comandada por um homem e uma vida independente e livre. O livro nos mostra 

alguns problemas enfrentados pela mulher da época, mas mais importante para nós 

nos dias de hoje é uma mensagem que podemos tomar do romance: a independência 

feminina causa incômodo. 

Por fim, é fundamental ressaltar a importância da leitura desta obra 

em particular, mas também de toda a obra de Colette, que apesar de estar voltando a 

fazer barulho nos dias de hoje, ainda não é muito estudada no meio acadêmico 

brasileiro, independente da atualidade contida em seus temas. 
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