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UMA LEITURA SOBRE O CORPO FEMININO EM A VIA CRUCIS DO 

CORPO, DE CLARICE LISPECTOR 

 

 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação pretende investigar de que modo o corpo feminino se configura 

em alguns contos do livro A via crucis do corpo (1991), de Clarice Lispector (1920-

1977). Nessa coletânea de contos, o corpo feminino adquire contornos mais complexos 

ao vir atravessado por questões, como a sexualidade e a velhice. Tentaremos analisar 

como os discursos de gênero e sexualidade operam na formação identitária das 

personagens, reafirmando ou negando concepções hegemônicas do que vem a ser 

mulher.  Para tanto, selecionamos os contos “Ruído de Passos”, “Mas vai chover”, “Ele 

me bebeu” e “Praça Mauá”, os quais foram mais representativos para a análise do corpo 

feminino, da velhice e da sexualidade. Como aporte teórico, adotamos a crítica literária 

feminista (2003), a noção de velhice de Beauvoir (1990) e as contribuições sobre corpo, 

gênero e sexualidade de Butler (2003), Louro (2001), Foucault (2015) e Weeks (2001). 

As análises dos contos apontam para o caráter ficcional das categorias sexo e gênero, na 

medida em que um sexo (corpo biologicamente diferenciado), sem o gênero que lhe 

atribui culturalmente um significado, é um corpo vazio. Assim, se não são naturais, 

propomos a sua subversão, como fazem até certo ponto as personagens das narrativas, 

adotando performatividades que cruzem as fronteiras binárias em direção à libertação 

dos corpos e suas potencialidades. 

 

Palavras-chave: Clarice Lispector. Literatura. Corpo feminino. 
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A READING OF THE FEMALE BODY IN THE VIA CRUCIS OF THE  

BODY, BY CLARICE LISPECTOR 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This present thesis aims to examine how the female body is portrayed in some short 

stories of the collectionThe via crucis of the body (1991), written by Clarice Lispector 

(1920-1977). Her book depicts a more complex outline of the female body marked by 

sexuality and aging issues. We propose an analysis of how gender and sexuality 

discourses might affect character identity formation, strengthening or discouraging the 

hegemonic concepts of what it is to be a woman. In order to do so, we have selected 

“The sound of footsteps”, “But it's going to rain”, “He drank me up”, and “Mauá 

square”, which referred more representatively to the female body, aging, and sexuality. 

This research is grounded on the feminist literary criticism (2003), on Beauvoir's 

concepts of aging (1990), on Butler’s contributions on body, gender, and sexuality 

(2003), and also on Louro (2001), Foucault (2015) and Weeks (2001). The analyses of 

the short stories point to the fictional trait of the sex and gender categories, insofar as 

any sex (biologically differentiated body) is an empty body if it lacks a gender that 

culturally gives meaning to it. Thus, if sex and gender are not natural, we propose 

subversion, as the characters of the narratives do, to some extent, adopting 

performativity that exceeds binary boundaries,in the pursuit of freeingthe body and 

itspotentialities. 

 

Keywords: Clarice Lispector. Literature. Female body. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 No início dos anos 40, o jornalista Francisco de Assis Barbosa encaminhou à 

equipe editorial do jornal A noite o livro Perto do coração selvagem que, então, foi 

publicado em dezembro de 1943 com uma capa cor-de-rosa, comum aos livros voltados 

para o público feminino na época. Surge, assim, na literatura brasileira, Clarice 

Lispector. Escritora que, negando-se a rótulos, em 1974 com A via crucis do corpo, 

evidencia e coloca em questão ainda mais os papéis que, secularmente, foram atribuídos 

a homens e mulheres, normatizando e emoldurando os corpos no mundo social.  

 Em meio a tantas conjecturas acerca de sua estranha figura, Clarice Lispector 

consolidou-se como um mito na literatura brasileira. Em seu livro de estreia, críticos a 

reconheceram como um dos autores que - independente do gênero1 - de fato, 

conseguiram penetrar nas profundezas da alma do sujeito moderno. Essa introspecção 

tornou-se a principal característica de suas narrativas e rendeu-lhe comparações com 

escritores, como James Joyce, Dostoiévski e Virginia Woolf. O caráter introspectivo de 

sua literatura compele a nós, leitores, a uma imersão fatal em seus personagens: se Ana 

(do conto “Amor”) epifanicamente confronta a sua existência de mulher ao se deparar 

com o velho mascando chicles, nós também nos desestabilizamos ao nos depararmos 

com o dilacerado conflito dessas mulheres claricianas que se veem entre o destino de 

mulher e a vocação de ser humano.  

 Essa problematização da condição da mulher que, no tocante ao Brasil, inicia-se 

oficialmente com Clarice Lispector (Xavier, 1991) perpassa as narrativas de autoria 

feminina, tendo como influência, sobretudo, os movimentos sociais do século XX, 

destacando-se o feminista que se propõe a desmascarar e romper com a estrutura 

patriarcal2 responsável pelo assujeitamento das mulheres a papéis sociais secundários 

                                                             
1 Gênero, nesse contexto, não no sentido literário, mas tomado como “uma categoria que implica 

diferença sexual e cultural”. (ZOLIN, 2009, p. 218)  
2 Quando mencionamos estrutura patriarcal, utilizamos o conceito de patriarcalismo que se refere ao 

“termo utilizado para designar uma espécie de organização familiar de povos antigos, na qual toda 

instituição social concentrava-se na figura de um chefe, o patriarca, cuja autoridade era preponderante e 

contestável” (ZOLIN, 2009, p. 219) 
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que ditaram e ditam, ainda na contemporaneidade, o ser-estar dos corpos femininos. 

Com efeito, com o aparecimento de Clarice Lispector, escritoras como Lígia Fagundes 

Telles, Nélida Piñon, Hilda Hilst “lançam-se no mundo da ficção, até então 

genuinamente masculino, engendrando narrativas povoadas de personagens femininas 

conscientes do estado de dependência e submissão a que a ideologia patriarcal relegou a 

mulher” (ZOLIN, 2009, p. 329). 

 Em termos estéticos, a consciência da condição feminina em boa parte das 

narrativas claricianas é revelada por meio da técnica do fluxo de consciência que nos 

permite adentrar no universo psicológico feminino e apreender suas inquietações 

existenciais. Narrador e personagem, nesse processo, (con)fundem-se desconstruindo a 

noção de um narrador distante e onisciente. Esse fluxo de consciência (do 

autor/narrador/personagem) “compromete” a temporalidade das narrativas na medida 

em que, se a consciência do ser humano não funciona de modo linear, ou seja, passado, 

presente e futuro não ocorrem sucessivamente, a consciência das personagens 

funcionam da mesma maneira, o que ocasiona na fragmentação da história. 

 Todavia, em 1974, com A via crucis do corpo, Clarice Lispector explora uma 

outra forma de narrar, abandonando, por assim dizer, o fluxo de consciência que a 

consolidou como escritora e não se importando com a opinião dos críticos. Lispector 

envereda-se por outras escolhas estéticas, renunciando à escrita metafórica e metafísica, 

em troca da espontaneidade formal e da abordagem de temas, como a sexualidade 

humana, nunca antes abordados de forma tão explícita por ela. Para a biógrafa de 

Lispector, Nadia Gotlib (2013, p. 522), a coletânea de contos A via crucis do corpo, de 

fato, “aborda o erótico implacável, misturando duas atitudes que mutuamente se 

complementam: um modo excessivamente direto de contar; e um humor que, sempre 

envolvendo o grotesco, por vezes chega a assumir um tom escrachado”.  

 

 

1.1 Fortuna crítica 
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Extensivamente estudada pelas academias brasileiras e estrangeiras, Clarice 

Lispector compõe o cânone literário nacional juntamente com Cecília Meireles, Hilda 

Hilst, Gregório de Matos, Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Carlos Drummond 

de Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, entre outros escritores (homens 

majoritariamente). As dissertações e teses sobre suas narrativas focalizam quase sempre 

aspectos existencialistas e metafísicos, abordagens psicanalíticas, além de considerações 

acerca da peculiar e desconcertante linguagem em suas narrativas, debruçando-se, 

sobretudo, sobre os romances A hora da estrela (1977), último romance da escritora, A 

paixão segundo GH (1964), e as coletâneas de contos Laços de Família (1960) e 

Felicidade Clandestina (1971). 

Naturalmente, as contribuições para uma leitura crítica da obra clariciana não se 

restringem a teses e dissertações. Críticos expressivos, como Antônio Candido e 

Benedito Nunes, colaboraram para a consolidação de Clarice Lispector como uma 

escritora singular dentro da história literária brasileira. O livro O dorso do tigre (1969) 

que compila ensaios filosóficos e críticos de Benedito Nunes apresenta uma parte (Parte 

II) dedicada à obra clariciana intitulada O mundo imaginário de Clarice Lispector e 

dividida em cinco capítulos: “A náusea”, “A experiência mística de G.H.”, “A estrutura 

dos personagens”, A existência absurda” e “Linguagem e silêncio”. Para o estudo, 

Benedito Nunes recorreu a quatro obras claricianas: Perto do Coração Selvagem (1944), 

Laços de Família (1960), A maçã no escuro (1961) e A paixão segundo G.H. (1964)”.  

Ele aponta que a atmosfera da narrativa clariciana remete à “filosofia da 

existência” mesmo que a escritora não tenha tido a intenção de buscar a substância de 

seus romances nessa linha filosófica. Para ele, isso fica mais evidente quando se analisa 

a experiência da náusea nos contos e romances, como no conto “Amor” de Laços de 

Família: “O mundo se tornava de novo um mal-estar”3. A náusea seria “a forma 

emocional violenta da angústia [...] quando nos sentimos existindo, em confronto 

solitário com a nossa própria existência, sem a familiaridade do cotidiano e a proteção 

das formas habituais da linguagem” (NUNES, 2009, p. 93). É um momento de crise em 

que a personagem se confronta consigo mesma e se depara com “a irremediável 

contingência, ameaçada pelo Nada, dessa existência” (NUNES, 2009, p. 93). Para 

Nunes, A paixão segundo G.H. é o romance mais representativo no tocante ao estado de 

                                                             
3 LISPECTOR, 2009, p. 22. 
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náusea a que o crítico se refere. A barata vista pela personagem-narradora no quarto da 

empregada desencadeia conflitos existenciais e contraditórios em G.H. os quais 

culminam na constatação de que ela, que se achava superior, e a barata “participavam da 

mesma existência nua, ancestral, inumana, e a possuíam a mesma identidade” (NUNES, 

2009, p. 99); são um “nada” diante da vastidão do mundo. 

Quantos aos personagens claricianos, Nunes destaca a dificuldade de se 

caracterizá-los conforme as teorias literárias. Os personagens “não cabem na galeria dos 

tipos psicológicos” (NUNES, 2009, 112). Joana, por exemplo, não é uma pessoa 

inquieta, mas a própria representação da inquietação humana (NUNES, 2009). Martim 

de A maçã no escuro encontra-se entregue a essa mesma inquietação ao passo que 

Vitória (do mesmo romance) se esquiva à reflexão camuflando-se no pragmatismo da 

vida, por meio das atividades cotidianas que a distraem dos conflitos existenciais. 

Assim, “nos personagens de Clarice Lispector, o Eu ameaçado, contestado, fica em 

suspenso e deixa-nos entrever a existência pura, contingente, irredutível ao controle da 

vontade e ao entendimento” (NUNES, 2009, p. 119). As ambientações que não 

apresentam informações precisas de tempo e espaço, por meio de descrições de ruas que 

podem se situar em qualquer cidade, revelam o caráter universal dos romances 

claricianos, os quais propiciam a identificação de qualquer leitor, em razão da 

prevalência dos conflitos nauseantes das personagens.  

E para a consumação dessa inquietação existencial, a linguagem ocupa um papel 

essencial, na medida em que não só descreve as personagens, mas é ela própria 

tematizada, “abrangendo o problema da existência, como problema da expressão e da 

comunicação” (NUNES, 2009, 126). Assim, aos conflitos existenciais se alinham os 

conflitos da linguagem, pela consciência da escritora da impossibilidade de narrar o 

inarrável. Por isso, nas narrativas claricianas aparecem tantas repetições (“As paredes 

eram grossas, ela estava presa, presa”4) que, em alguma medida, tentam dar conta de 

exprimir o inexprimível, preencher as lacunas do indizível, mesmo sabendo que isso é 

uma tarefa impossível. 

Candido também tem um papel importante na consolidação de Clarice Lispector. 

Após a publicação de Perto do coração selvagem, o crítico destacou em seu ensaio No 

                                                             
4 Fragmento do romance Perto do coração selvagem. LISPECTOR, 1998, p. 37. 
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raiar de Clarice Lispector como a literatura brasileira carecia de romances que 

estabelecessem “um movimento de pensar efetivamente o material verbal” (CANDIDO, 

1970, p. 126), e, nesse contexto, Lispector representa uma importante ruptura com 

projetos literários extensivamente explorados pelos escritores brasileiros, quebrando “os 

quadros da rotina” e criando “imagens novas, nossos torneios, associações diferentes 

das comuns e mais fundamente sentidas” (CANDIDO, 1970, p. 128). 

Além de Candido e Nunes, duas estudiosas da obra clariciana merecem 

destaque: Olga de Sá (1979) e Nádia Batella Gotlib (2013). Olga de Sá apresenta um 

vasto estudo crítico no livro A escritura de Clarice Lispector, apresentando a fortuna 

crítica e a recepção da obra de Clarice Lispector, promovendo uma análise do tempo 

ficcional e da linguagem, e também tecendo discussões sobre o conceito de epifania tão 

presente nas narrativas claricianas. Nádia Batella Gotlib com o livro Clarice: uma vida 

que se conta propõe uma discussão fundamentada nos elementos biográficos da 

escritora e nos estudos críticos sobre sua obra, relacionando-os, e também destacando os 

principais aspectos dos escritos literários de Lispector, tais como a problematização da 

linguagem e os conflitos existenciais. 

Notamos, portanto, que o viés existencial e a linguagem dramatizada são duas 

tônicas nos trabalhos críticos sobre as narrativas claricianas.  Contudo, o trabalho aqui 

proposto se difere dos mencionados por partir de um livro pouco estudado pela fortuna 

crítica, considerado como um desvio, uma obra menor, diante de toda a produção 

literária da escritora. Parte da crítica assim o considera sob a justificativa de que Clarice 

Lispector o escreveu por problemas financeiros, o que explicaria a produção de um livro 

tão “raso” diante da densidade de suas outras narrativas. No entanto, partimos da 

perspectiva de Reguera quando constata que as críticas negativas ao livro se resultam de 

um sistema brasileiro de crítica literária que “se alicerça em modos de veiculação – por 

parte dos autores, editores, editoras – e de recepção de obras – sobretudo pela academia 

institucionalizada” (REGUERA, 2006, p. 46) que introduzem “parâmetros avaliativos e 

interpretativos”, incitando à escolha de certas produções em razão de uma questionável 

noção de valor literário.  

Com efeito, as críticas negativas partem da relação biografia e ficção 

corroborada supostamente pela própria escritora em seu texto “Explicação” que abre o 
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livro A via crucis do corpo. Alinham-se a essa perspectiva Emanuel de Moraes (1974)5 

e Esdras do Nascimento (1974)6, entre outros. No entanto, adotaremos, para o nosso 

trabalho, a noção de que os elementos biográficos em A via crucis do corpo fazem parte 

da encenação orquestrada pela escritora (“realismo dissimulado”7) como estratégia de 

subversão.  O realismo dissimulado explora o erotismo de corpos grotescos, tais como o 

corpo feminino idoso e o corpo travesti, suscitando questões sobre identidade, gênero, 

sexualidade e interdição.   

 

 

1.2 Referenciais teóricos e críticos 

 

 

Considerando que adotaremos como aporte teórico a crítica literária feminista, 

faz-se necessário fazer uma explanação sobre esse modo de tratar o texto literário 

empenhado em denunciar as estruturas de poder na economia narrativa com vistas ao 

exercício da desconstrução de um mundo que naturaliza determinadas práticas e 

discrimina as que subvertem as fronteiras identitárias, como é o caso dos personagens 

dos contos que serão aqui analisados.   

Com a publicação, nos anos de 1970, da tese de doutorado Sexual Politics, de 

Kate Millet8, um novo modo de ler e interpretar o texto literário foi inaugurado. 

Denominada de crítica literária feminista, essa vertente se empenhou desde a sua 

emergência a problematizar a prática acadêmica patriarcal e a apresentar um novo olhar 

sobre o texto literário que, necessariamente, deveria ser interpretado, levando-se em 

consideração as marcas de diferença de gênero no texto, pois “a experiência da mulher 

como leitora e escritora é diferente da masculina” (ZOLIN, 2009, p. 217), mesmo que, 

como veremos adiante, não compactuamos com uma visão essencialista de masculino e 

                                                             
5 Olgá de Sá, em seu livro A escritura de Clarice Lispector (1979) resgata a recepção crítica da obra A via 
crucis do corpo no Capítulo “VI – A recepção da obra de Clarice Lispector”. 
6 Olgá de Sá, em seu livro A escritura de Clarice Lispector resgata a recepção crítica da obra A via crucis 

do corpo no Capítulo “VI – A recepção da obra de Clarice Lispector”. 
7 REGUERA, 2006. 
8Zolin, no capítulo “Crítica Feminista” do livro Teoria literária: Abordagens históricas e tendências 

contemporâneas (2009)  traça um panorama da crítica literária feminista, resgatando as pioneiras até as 

críticas mais contemporâneas. 
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feminino. Para essa linha, o texto literário é resultado de uma criação de um sujeito real, 

seja homem ou mulher, que vive sob o regime patriarcal, e, por isso, vem marcado pelas 

relações de poder.  

A crítica literária feminista, como o próprio nome já elucida, advém do 

feminismo. Esse movimento político e social que visa, principalmente, a sanar a 

desigualdade de gênero no âmbito da sociedade promoveu mudanças significativas que 

ressoaram também no campo literário. Como aponta Zolin (2009, p. 220),  

 

 

trata-se de um movimento político bastante amplo que, alicerçado na crença 

de que, consciente e coletivamente, as mulheres podem mudar a posição de 

inferioridade que ocupam no meio social, abarca desde reformas culturais, 

legais e econômicas, referentes ao direito da mulher ao voto, à educação, à 

licença-maternidade, à prática de esportes, à igualdade de remuneração para 

função igual etc., até uma teoria feminista acadêmica, voltada para reformas 
relacionadas ao modo de ler o texto literário. 

 

 

No tocante à literatura, essa crítica nos oferece conceitos operatórios, tais como 

gênero, falocentrismo, patriarcalismo, alteridade, desconstrução, entre outros, que nos 

auxiliam “no sentido de desconstruir a oposição homem/mulher e as demais oposições 

associadas a esta, numa espécie de versão do pós-estruturalismo” (ZOLIN, 2009, p. 

218), propondo uma leitura que vai além do contexto da obra, de sua estrutura e 

economia, mas ao mesmo tempo abarca todas essas questões, pois uma escrita marcada 

pela diferença de gênero nos obriga a olhar para esses elementos. A recorrência de uma 

escrita biográfica e confessional, por exemplo, nas narrativas de autoria feminina 

comprova como a tessitura do texto literário também resulta das relações de gênero. A 

escritora-narradora costura um texto híbrido, no qual gêneros textuais, como diários e 

cartas, auxiliam na “conficção”9 de sua condição feminina. A escrita literária feminina é 

antes uma escrita do seu corpo tímido, censurado, que encontra no texto um espaço de 

transgressão. 

Consequentemente, a crítica literária feminista, pelo seu empenho em mostrar as 

fissuras de gênero no texto, também propõe reflexões sobre o cânone literário ocidental, 

                                                             
9 Ivo Lucchesi, responsável pela apresentação da coletânea de contos A via crucis do corpo (1991) utiliza 

esse termo para ressaltar a inventividade de Clarice Lispector que, em um jogo poético com o leitor, 

apresenta-nos quatorze textos que passeiam pela confissão e ficção ao mesmo tempo. 
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pois, como sabemos, este foi instituído pelos homens. No século XIX, o feminismo se 

consolidou como movimento político e social que, naquela conjuntura, reivindicava o 

direito da mulher ao voto. Nos Estados Unidos, esse direito só foi garantido em 1920. 

Na Inglaterra, em 1918. No Brasil, em 1932. Importante ressaltarmos que, no Brasil, a 

publicação do livro Direito das Mulheres e injustiças dos homens, em 1832, pela norte-

rio-grandense Nísia Floresta Brasileira Augusta (pseudônimo de Dionísia Gonçalves 

Pinto) constitui um marco do movimento feminista brasileiro, no entanto trata-se de um 

caso isolado em meio a tantas vozes femininas e feministas silenciadas no Brasil 

oitocentista, patriarcal e escravocrata. Assim, o ofício de escritor era privilégio dos 

homens e as poucas mulheres que publicavam seus livros valiam-se de pseudônimos, 

como é o caso da inglesa Mary Ann Evans (pseudônimo George Eliot). Mesmo após as 

conquistas do movimento feminista, as escritoras utilizavam o artifício do pseudônimo 

para que seus textos fossem tratados com seriedade.  

Com as reivindicações da denominada primeira onda do feminismo (ZOLIN, 

2009), o contingente de mulheres escritoras aumentou, permitindo o aparecimento, no 

Brasil, do que a crítica apresenta como o primeiro romance brasileiro de autoria 

feminina, intitulado Úrsula (1859), de Maria Firmina dos Reis.  Após esse romance, 

outros foram escritos por mulheres, os quais só saíram da penumbra com a crítica 

feminista. Assim, o que a crítica literária de cunho feminista propõe - com a revisitação 

das obras canônicas, o levantamento e a divulgação de obras literárias de autoria 

feminina, muitas das quais não foram reconhecidas na época da publicação - é, para 

além das análises da representação da mulher, novos parâmetros para a atribuição de 

valor aos textos literários.  

O romance Úrsula, bem como D. Narcisa de Villar (1958), da escritora Ana 

Luísa de Azevedo Castro e A falência (1901), de Júlia Lopes de Almeida, compõem as 

narrativas de autoria feminina que representam mulheres estereotipadas em consonância 

com os papéis que foram atribuídos ao sujeito feminino pelo regime patriarcal. Assim, 

no romance de Maria Firmina dos Reis, a heroína sucumbe à loucura após presenciar o 

assassinato de seu noivo. Em D. Narcisa de Vilar, a protagonista que ia se casar com 

um coronel rico português é sequestrada pelo seu amado e, durante sua fuga, são 

assassinados. E em A falência, a protagonista representa a mulher restrita ao espaço 

privado - o lar - onde encarna os estereótipos de mãe e esposa, mas, em um dado 
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momento, pratica o adultério para, em seguida, arrepender-se, sujeitando-se novamente 

à servidão de um lar (ZOLIN, 2009).  

O desfecho desses primeiros romances brasileiros de autoria feminina parecia 

sugerir a associação inevitável entre uma atmosfera trágica e a figura da mulher. 

Todavia, na segunda metade do século XX, as escritoras dão início a uma literatura que 

expõe o sujeito feminino sob um olhar mais refutatório desses estereótipos, contestando 

a ideologia patriarcal e trazendo à tona as inquietações da mulher no tocante à 

sexualidade, sua formação identitária, e temáticas relacionadas à condição feminina. No 

Brasil, nomes como Nélida Piñon, Lygia Fagundes Telles, Hilda Hilst e Clarice 

Lispector contribuíram para essa nova perspectiva sobre a mulher, o que explica o 

número considerável de estudos sobre as obras dessas escritoras, pela crítica literária 

feminista e pela academia, de um modo geral.  

Como precursora do que denominamos de crítica feminista, destacamos Virginia 

Woolf. Escritora e ensaísta, Woolf publicou uma série de ensaios nos quais evidenciava 

e problematizava a escrita da mulher. Em 1929, publicou o conhecido ensaio intitulado 

Um teto todo seu no qual defendia que, para enveredar-se na literatura, a mulher 

precisaria ter “um teto todo seu”, onde pudesse trabalhar, além de uma renda que lhe 

conferisse independência. Outra figura que se tornou elemento importante para o que, 

posteriormente, configurou-se como crítica feminista, é a filósofa francesa Simone de 

Beauvoir, a qual, com o seu emblemático O segundo sexo (1949) problematizou a 

condição da mulher à luz da filosofia existencialista. No entanto, como apontamos, 

somente a partir de 1970, com a publicação de Sexual Politics é que literatura e 

feminismo passam a ser associadas constituindo o que denominamos hoje de crítica 

literária feminista. Posteriormente a Kate Millet, emergiu a Crítica Feminista Anglo-

americana de Elaine Showalter (1985) e a Crítica Feminista Francesa cujas principais 

representantes são Julia Kristeva e Helène Cixous.  

Diferentemente da crítica feminista de Showalter, que estuda a mulher do ponto 

de vista da literatura, as principais teóricas da crítica feminista francesa não se 

restringem ao campo literário, mas transitam entre a Linguística, Semiótica e 

Psicanálise a fim de tentar identificar uma suposta linguagem feminina (ZOLIN, 2009).  

Importante destacarmos que a segunda onda do feminismo surge após a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), numa atmosfera de transformações e movimentos de 
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contracultura, e se propõe a pensar a categoria da mulher oprimida pelo sistema 

patriarcal. Nesse contexto, a luta feminista reivindicava o direito da mulher ao próprio 

corpo, lançando um olhar para a esfera privada, onde se encontraria a gênese da 

desigualdade entre os gêneros, pois é na organização familiar que o patriarcalismo se 

origina. 

Com a chamada terceira onda do feminismo, as noções dicotômicas de gênero e 

sexualidade são revisitadas e colocadas em questão. Contudo, como coloca Zolin (2009, 

p. 236), a problematização da noção de gênero “não minimiza a importância do conceito 

para o estudo do texto literário do ponto de vista feminista; antes, aponta para a 

necessidade de ampliá-lo, visando à otimização de sua aplicabilidade”. Nesse sentido, 

para as nossas análises, valemo-nos da noção hegeliana de dialética: método de 

investigação filosófica o qual propõe uma tese que, em seguida, é negada (antítese) e 

solucionada na síntese. Essa noção é base para os estudos da mais expressiva teórica 

dessa terceira onda do feminismo: Judith Butler. Conforme aponta Salih (2012, p. 12), 

“no modelo dialético de Butler, o conhecimento avança através da oposição e da 

negação, nunca alcançando uma certeza “absoluta” ou final, mas simplesmente 

propondo ideias que não podem ser fixadas como ‘verdades’”. Assim, para Butler, a 

dialética é um devir, um processo sempre em aberto. As teorias são passíveis de serem 

revistas, refutadas e (re) construídas, sem nunca desconsiderá-las por completo.  

Para compreender Butler, é preciso ter em mente, inicialmente, que a categoria 

de gênero (cultura), tal como é conceituada pelas teorias feministas tradicionais, não 

pode ser entendida como mera representação sociocultural do sexo (biologia). Para 

Butler, não só o gênero é uma construção sociocultural, mas também a própria noção de 

sexo como um dado da natureza também o é. O destino do sexo ou do gênero é a 

cultura.  

Com efeito, o que a filósofa propõe é pensar a “identidade como um processo 

sem fim e um devir” (SALIH, 2012, p. 234). Afastando de uma concepção essencialista 

de sujeito, para Butler, a identidade de gênero e a identidade sexuada não são anteriores 

ao indivíduo, mas discursivamente construídas com base nas práticas e normas 

regulatórias que instituem as fronteiras e conferem às identidades um caráter natural. 

Assim,  
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o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é o 

meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou “um sexo natural” 

é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à cultura, uma 

superfície politicamente neutra sobra a qual age a cultura. (BUTLER, 2003.p. 

25) 
 

 

Negando qualquer noção de interioridade ontológica que a noção essencialista 

de identidade parece encerrar, Butler propõe o termo performatividade de gênero e nos 

desafia a pensar gênero como uma “estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 

repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” 

(BUTLER, 2003, p. 59). Para Butler, o ser humano elabora e representa a si mesmo.  

Representações repetidas e reiteradas que nos fazem acreditar que existe uma 

correspondência irrefutável entre sexo e gênero.  

Nesse palco de representações, corpos masculinos e femininos são moldados e 

produzidos para caberem nas identidades de gênero. Mas alguns corpos, como os dos 

transexuais e dos travestis, não se enquadram na correspondência aparentemente natural 

entre sexo e gênero, e, para Butler, isso é a prova de que esses constructos não são 

naturais, mas sim inventados. Cumpre destacarmos, no entanto, que Butler não nega a 

materialidade do corpo, mas também não o concebe como uma materialidade estática e 

pré-discursiva. O corpo é uma categoria vazia que só passa a se significar mediante o 

gênero que lhe é inscrito.  

O discurso popular que emprega acriticamente o verbo “ser” associado à mulher, 

homem, heterossexual, homossexual se pauta na noção de identidade de gênero como 

essência que, nas palavras de Butler (2003, p. 44), leva à “conclusão de que uma pessoa 

é um gênero e o é em virtude do seu sexo, de seu sentimento psíquico do eu, e das 

diferentes expressões desse eu psíquico, a mais notável delas sendo a do desejo sexual”. 

Mas Butler nos convoca a pensar a identidade como sendo constituída no interior da 

linguagem e do discurso10. Assim, não existe nada pré-discursivo, fora da linguagem. 

Em face ao exposto, a crítica literária feminista, independente dos enfoques, 

interessar-nos-á na medida em que alicerçam-se no princípio básico do feminismo: 

“desnudar os fundamentos culturais das construções de gênero (opondo-se às 

                                                             
10Butler entende discurso não somente como “fala” ou “conversação”, mas no sentido de Foucault como 

grupos de enunciados que constroem a realidade e regulam a maneira como falamos e compreendemos 

um momento ou momentos históricos específicos. 



22 

 

perspectivas essencialistas e ontológicas dos estudos que abordam a questão da mulher) 

e promover a derrocada das bases da dominação de um gênero sobre o outro” (ZOLIN, 

2009, p. 227). Contudo, considerando a caracterização de alguns personagens, a vertente 

teórica butleriana será mais útil para a discussão sobre a formação identitária dos 

corpos. Os conceitos propostos por Butler de sexo, gênero, performatividade de gênero, 

discurso, entre outros, mostram-se necessários para entendermos como os personagens 

(inter) agem e por que agem de determinada forma; quais práticas discursivas operam 

em suas ações.  

 

 

1.3 Metodologia 

 

 

Tecer leituras do texto literário sob o viés da crítica literária feminista propicia a 

intervenção na ordem social na medida em que “os conceitos operatórios fornecidos 

pela crítica feminista implica investigar o modo pelo qual tal texto está marcado pela 

diferença de gênero” (ZOLIN, 2009, p. 218), contribuindo, assim, para o desmonte de 

discursos discriminatórios e excludentes que por tanto tempo estruturaram o mundo 

social. É importante salientar que a subjetividade dos indivíduos é construída com base 

em valores sociais coletivos, logo, concebendo a literatura como estética que capta a seu 

modo o real, os personagens que serão aqui estudados podem possibilitar amostras de 

como nós, seres humanos, construímos nossa identidade bem como nossos discursos, 

por meio de marcas socioculturais enraizadas em um sistema patriarcal que legitima ou 

deslegitima determinadas práticas sociais. 

Em razão da impossibilidade de análise dos quatorze contos que compõem A via 

crucis do corpo, ao longo do curto período de dois anos do mestrado, esclarecemos que 

selecionamos apenas quatro. São eles: “Ruído de Passos”, “Mas vai chover”, “Ele me 

bebeu” e “Praça Mauá”. Notamos que a velhice circunscrita no corpo feminino 

complexifica-se quando a sexualidade também entra em (inter)ação nesse jogo de 

marcas identitárias. Por isso, escolhemos os contos “Ruído de Passos” e “Mas vai 

chover” que problematizam a velhice feminina. Já os contos “Ele me bebeu” e “Praça 
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Mauá” foram selecionados em virtude de explorarem sujeitos que desestabilizam as 

noções de gênero e sexualidade, fomentando uma próspera discussão sobre o que vem a 

ser homem, mulher, homossexual e heterossexual. 

Em vista disso, algumas perguntas nortearão a presente dissertação: De que 

modo o corpo feminino é representado nas narrativas? Quais discursos de gênero e 

sexualidade envolvem as personagens? Como o corpo feminino marcado pela velhice 

vivencia sua sexualidade? Como o noção de mulher é (des)construída nos contos? Os 

contos oferecem novos paradigmas que ultrapassem as fronteiras dos corpos 

generizados11, desestabilizando nossa percepção binária de mundo? 

Para tanto, adotamos a pesquisa de cunho bibliográfico que nos permitirá 

estabelecer diálogos entre as narrativas claricianas, tendo como foco principal A via 

crucis do corpo, verificando os pontos de aproximação e distanciamento no tocante às 

representações do corpo feminino. Convém destacarmos que priorizaremos o texto 

literário como ponto de partida para todas as investigações propostas na presente 

dissertação, visto que nosso objeto de estudo é o texto literário, não as teorias que 

utilizaremos para elucidar alguns aspectos das narrativas.  

No segundo capítulo, “O corpo”, seção 2.1, introduzimos brevemente a noção de 

corpo associada à anatomia e apresentamos também a percepção de modelo hierárquico 

e modelo reprodutivo, cruciais para os discursos sobre os corpos femininos e 

masculinos que ainda influenciam o século presente. Na subseção 2.1.1, buscamos 

mostrar como a ciência, com o advento da sexologia, contribuiu para a regulação dos 

corpos, em especial o feminino. Na subseção 2.1.2, aprofundamos a discussão sobre a 

influência do discurso científico no tocante ao corpo feminino. Na subseção 2.1.3, 

analisamos a instituição do normal e anormal, responsáveis pela reafirmação de 

determinados sujeitos, ao passo que excluem e discriminam os corpos não se enquadram 

na norma. Na subseção 2.1.4, problematizamos os pressupostos da psicanálise que, por 

vias deterministas, continuam validando a supremacia masculina. Na seção 2.1.5, 

focalizamos na história do corpo feminino no Brasil, em virtude da escritora bem como 

o livro que analisamos se situarem no contexto brasileiro.  

                                                             
11 Em referência à noção de gênero. 
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No terceiro capítulo, “A mulher”, apresentamos como o sujeito feminino aparece 

nas narrativas brasileiras de autoria feminina, sempre no conflito entre destino de 

mulher e vocação de ser humano. Em seguida, tecemos uma breve discussão sobre o 

corpo feminino nas narrativas claricianas, focando em Joana (3.1.1), Lucrécia (3.1.2) e 

Macabéa (3.1.3), e discorremos sobre o processo epifânico associado ao sujeito 

feminino em Clarice Lispector (3.1.4). 

No quarto capítulo, “A (des)crucificação”, seção 4.1, apresentamos a coletânea 

de contos A via crucis do corpo e mostramos como o corpo circunscreve os contos. Na 

seção 4.2, faremos uma breve discussão sobre a relação do corpo feminino associado à 

velhice. Na seção 4.2.1, analisamos o conto “Ruído de Passos” tentando verificar de que 

modo se relacionam corpo feminino, velhice e sexualidade, à luz da percepção 

imperante sobre a velhice como um estágio da vida em que o corpo se torna (ou deveria 

se tornar) desprovido de sensação sexual. Na seção 4.2.2, analisamos o conto “Mas vai 

chover” tentando perceber também como se configura a velhice associada ao corpo 

feminino, mas sob o viés de uma personagem que transgride a noção de velhice 

assexuada. 

Na seção 4.3, antecipamos algumas discussões que os contos analisados 

suscitarão. Na seção 4.3.1, analisamos o conto “Ele me bebeu” com o intuito de 

verificar como os personagens representam a si mesmos à luz de atos performativos 

reiterados, que conferem um caráter natural às identidades de gênero e sexualidade, 

quando estas não passam de categorias inventadas. Na seção 4.3.2, a partir do conto 

“Praça Mauá”, continuamos essa investigação do corpo generizado à luz da noção do 

que vem a ser mulher e quais atos performativos corroboram para que um sujeito seja 

considerado mulher.  

Por fim, no capítulo cinco, mostramos como os contos de A via crucis do corpo 

desestabilizam a nossa percepção binária dos corpos, desconstruindo noções de gênero e 

sexualidade que serviram de base para nos ancorarmos no mundo social. Os discursos 

engendrados nas narrativas confluem-se com discussões teóricas recentes sobre gênero e 

sexualidade, comprovando como a literatura antecipa conceitos, transformando-se ela 

própria em uma teoria sobre a vida. 
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2. O CORPO 

2.1 Um olhar sobre o corpo no final do século XIX e século XX 

 

 

No século XXI, especificamente nos anos mais recentes, estamos testemunhando a 

retomada dos valores tradicionais não só no Brasil, mas no mundo12. Se, nos séculos 

XIX e XX, avanços no âmbito científico, tecnológico, social e cultural, possibilitaram 

aos sujeitos uma maior liberdade de explorar suas potencialidades corporais, no século 

atual, essa liberdade está sendo questionada por grupos conservadores, causando 

apreensão àqueles que a defendem como forma de progresso social e evolução humana. 

Nos Estados Unidos, em 2016, um candidato republicano, conhecido pelos seus 

discursos extremistas e pelas denúncias de assédio sexual, venceu as eleições 

presidenciais.. Na Europa, notamos também a ascensão de partidos de extrema-direita. 

E, no Brasil, pesquisas apontam que um deputado federal e militar da reserva - 

conhecido por suas declarações homofóbicas e misóginas, além de saudosista do 

Regime Militar ocorrido no Brasil - pode vencer as eleições que ocorrerão no segundo 

semestre de 2018. 

Assim, considerando a iminência dos valores tradicionais na contemporaneidade que 

ameaça os avanços e as conquistas dos últimos séculos, voltaremos ao século XX, em 

razão de sua relevância para a liberalização dos costumes, além de ser o século em que 

está situada a coletânea de contos A via crucis do corpo (1974), de Clarice Lispector. O 

corpo, portanto, será o foco das discussões que pretendemos incitar neste capítulo para 

que possamos compreender de que modo esse contexto de revolução sexual encontra-se 

presente em A via crucis do corpo.  

Destacamos que os movimentos de ruptura na história da humanidade não ocorrem 

abruptamente, mas a partir de um conjunto de situações que favorecem a mudança de 

paradigmas. Logo, as discussões sobre o corpo no século XX remontarão ao século XIX 

quando necessário, especialmente na segunda metade do século XIX, o qual foi crucial 

para a atmosfera de liberdade vivenciada pelo século que o sucedeu.  

                                                             
12 Com exceção de alguns países do Oriente Médio onde os indivíduos sempre foram e ainda são regidos 

por uma cultura conservadora que reprova qualquer prática que atente contra a moral preconizada pela 

religião islâmica. 
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Geralmente, quando pensamos sobre o corpo, a primeira concepção que nos vem 

origina-se da biologia. Anatomofisiologicamente, o corpo humano é uma estrutura 

física constituída de células e sistemas. Ele representa, portanto, a materialidade 

humana. Um ser humano existe, na medida em que possui um corpo. Para a biologia, se 

a genitália externa do indivíduo for um pênis, seu sexo é masculino. Do contrário, 

atribui-se ao sujeito o sexo feminino. Todavia, até o século XVIII, esse caráter de 

diferenciação entre os corpos tendo como base os órgãos sexuais não desprezava o 

prazer feminino. Os discursos que preponderavam sobre os corpos os concebiam como 

um único sexo que se ramificava hierárquica e verticalmente em corpos femininos e 

masculinos, como destaca Weeks (2001, p. 57): 

 
 

 

o modelo hierárquico, mas de sexo único, certamente interpretava o corpo 

feminino como uma versão inferior e invertida da masculina, mas enfatizava, 

não obstante, a importância do papel do feminino no prazer sexual, 

especialmente no processo de reprodução. O orgasmo feminino e o prazer 

eram vistos como necessários para a fecundação bem-sucedida. 
 

 

 

 Sob essa ótica, os corpos pressupunham complementaridade e, embora com o 

intuito principalmente de obter êxito na procriação, as instâncias de poder admitiam o 

prazer da mulher. Esse discurso sobre os corpos foi reformulado no século XIX, 

mediante debates nas esferas políticas e médicas, instituições de poder da época que 

angariavam para si a responsabilidade de regular os corpos a depender da conveniência 

de ordem econômica, social, cultural e/ou moral. De parcialmente diferentes, os corpos 

passam a ser diferenciados radicalmente. O modelo hierárquico foi substituído, então, 

pelo modelo reprodutivo. E o sucesso da fecundação não se vinculava mais ao prazer 

feminino, pois a ciência havia descoberto que o ciclo reprodutivo da mulher é 

automático, independente, portanto, de seu prazer e orgasmo para a fecundação bem-

sucedida. Aliás, nesse contexto, o discurso que passou a predominar era que a mulher 

era desprovida de sensação sexual. 

 

2.1.1 Corpo investigado, corpo controlado 
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  Empenhados em desvendar os mistérios dos corpos e dos comportamentos 

sexuais, os cientistas criaram, no final do século XIX, a disciplina sexologia, embasada 

na psicologia, biologia, antropologia, história e sociologia. Com efeito, multiplicaram-

se os discursos sobre a sexualidade e, como consequência, o controle dos corpos. 

Importante ressaltarmos que a regulação dos corpos sempre existiu mediante práticas 

discursivas que instituem o que é ou não permitido. Até o século XIX, cabia à religião e 

à filosofia moral estabelecer as fronteiras dos corpos. Mas a ciência assumiu essa 

responsabilidade no final do século XIX e no século XX. É nesse sentido que Foucault13 

recusa a hipótese levantada por sociólogos e historiadores de que a sexualidade foi 

historicamente reprimida (hipótese repressiva), pois, ao olharmos de modo mais 

aprofundado a partir do século XVII, é possível percebermos que a sexualidade, ao 

contrário, é constantemente incitada, nas mais variadas esferas: política, científica, 

educacional, religiosa e midiática, produzindo um saber sobre o sexo14. Por isso, torna-

se mais pertinente pensarmos na história da sexualidade sob a perspectiva discursiva, 

mediante a proliferação de discursos que têm como intuito adestrar, disciplinar 

estrategicamente os corpos, para o “bem-estar” social. 

 Mas de que modo o poder entranha nas práticas sociais e controla os corpos e 

suas possibilidades sexuais? Por meio de uma rede complexa de leis, discursos 

científicos e religiosos, proposições filosóficas, insinuações midiáticas, reiteradas 

deliberadamente para produzir uma verdade sobre o corpo e a sexualidade. Para 

Foucault (2015, p. 17), essas formas de controle podem gerar efeitos “de recusa, 

bloqueio, desqualificação, mas também de incitação, de intensificação, em suma, as 

‘técnicas polimorfas do poder’”. A história da sexualidade, portanto, é uma história de 

discursos sobre o corpo, os quais vão se modificando e remodelando, produzindo 

verdades que, posteriormente, podem ser refutadas, concedendo lugar à produção de 

novos discursos e novas verdades. 

Regular os corpos sempre é a premissa básica das instituições de poder na 

medida em que é uma maneira de regular a própria sociedade. Se antes a masturbação 

                                                             
13 Michel Foucault, a partir de 1970, publicou três livros sobre a sexualidade, cujo primeiro volume - 

História da sexualidade – a vontade de saber – foi representativo para a concepção de sexualidade como 

um dispositivo histórico que tem como intuito regular os corpos mediante práticas discursivas. 
14 Sexo na acepção biológica de diferenciação dos corpos em feminino e masculino.  
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era proibida, o discurso científico passou a incentivá-la considerando-a uma prática 

importante para uma vida saudável. Se os estudos apontam que a taxa populacional 

cresce inversamente proporcional à quantidade de alimentos disponíveis no mundo, 

como é a teoria malthusiana, então as instituições de poder produzirão discursos e 

adotarão medidas que incentivem o controle de fecundidade, o que Foucault denominará 

de “socialização das condutas de procriação”. Essa forma de poder constitui o 

“dispositivo da sexualidade” foucaultiano, que surge como um reforço ao “dispositivo 

da aliança” que tinha como foco a incitação ao matrimônio como forma de transmissão 

de bens, nomes, além do enraizamento e estreitamento de laços parentais até o século 

XVII.  

Ao controle do comportamento procriativo, segundo o filósofo, soma-se mais 

três estratégias de regulação do sexo: a histerização do corpo da mulher, a 

pedagogização do sexo da criança e a psiquiatrização do prazer perverso15. Assim, as 

mulheres, as crianças e os pervertidos, especialmente o homossexual, são submetidos 

oficialmente ao regime de controle social. 

 

 

2.1.2 O segundo sexo sob vigilância  

 

 

 A partir do século XIX, a ciência colocou o corpo feminino em evidência e sob 

vigilância, concebendo-o como “o segundo sexo” e definindo-o sempre em função do 

centro: o homem. Para Weeks (2001, p. 56), “padrões de sexualidade feminina são, 

inescapavelmente, um produto de poder dos homens para definir o que é necessário e 

desejável”. Controlar os desejos da mulher contribuía, em certo sentido, para a 

manutenção do status quo. Mas para tal empreitada, era preciso estudar esse corpo-

mistério e a medicina se encarregou de fazê-lo.  

No século XVIII, modelos de ceras de mulheres, denominados de “Vênus 

anatômica”, procuravam imitar fielmente o corpo feminino. Eles foram criados para 

auxiliar os estudantes de medicina europeus nos estudos sobre os órgãos sexuais e 

                                                             
15 Termos utilizados por Foucault no capítulo “Dispositivo da sexualidade”, de A história da sexualidade 

– a vontade de saber. 
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reprodutivos. No entanto, contribuíam também para o imaginário erótico da mulher na 

medida em que esses “corpos femininos” eram dispostos nos laboratórios de forma 

convidativa, em uma postura passiva e sedutora, como mostra a figura abaixo:  

 

 

Museu d'Història de la Medicina de Catalunya 

 

 Podemos notar que os modelos representavam de modo realista a cor da pele 

humana, possuíam atributos femininos, como cabelos compridos, pelos pubianos, 

sobrancelhas, além de ornamentos, tais como os colares de pérolas. Muitas vezes 

carregavam até um feto, como é o caso da imagem apresentada. Segundo Showalter 

(1993, p. 173), esses modelos de cera “ao mesmo tempo evocam uma feminilidade 

abstrata, equiparam o conhecimento ao exame profundo do corpo e ressaltam o destino 

reprodutivo da mulher”. Todas as supostas descobertas científicas sobre o corpo 

feminino apontavam para a sua regulação e seu caráter secundário mediante o corpo 

masculino.  

 No final do século XIX, o clitóris, “descoberto” no século XVI e até então 

revestido de um caráter sensual, começou a representar uma ameaça. As “degeneradas”, 

como as lésbicas e ninfomaníacas, para o discurso médico, possuíam patologicamente 

um clitóris maior do que o instituído como natural. E já que o clitóris satisfazia tão 

somente ao desejo sexual feminino, muitos médicos o julgaram inútil e começaram a 

submeter às mulheres à “castração” feminina, denominada de clitoridectomia. Na 

Inglaterra, acreditava-se que, extirpando o clitóris, as mulheres degeneradas, como é o 

caso daquelas que queriam o divórcio, voltariam a ser submissas. Contudo, nos Estados 

Unidos, Robert T. Morris considerou que a clitoridectomia seria uma prática perigosa, 

na medida em que, com a diminuição do desejo sexual, as mulheres brancas e instruídas 
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poderiam adquirir certa autonomia em relação aos seus cônjuges, reduzindo os 

pressupostos de dominação. 

Já o corpo não branco e pouco instruído, na percepção de Morris, apresentaria 

uma sexualidade mais instintiva. Weeks (2001, p. 58) aponta que “as ideologias sexuais 

da última parte do século XIX apresentavam a pessoa negra – “o feroz selvagem” – 

como situado mais abaixo, na escala evolutiva, do que a branca: mais próxima das 

origens da raça humana”. Nesse sentido, para muitos médicos, como Morris, as índias e 

negras possuíam um clitóris maior que lhes permitiam viver mais intensamente a 

sexualidade.  

Independente de qual significado possa ser atribuído à prática 

clitorididectomina, o que não podemos deixar de perceber é que tal prática “é sempre 

um esforço no sentido de definir as mulheres em termos de sua função reprodutiva e 

como objeto de troca sexual, com a remoção do sinal de subjetividade e autonomia 

sexual feminina” (SPIVAK, 1988 apud SHOWALTER, 1993, p. 176). Nessa 

perspectiva, os discursos a favor ou contra as intervenções cirúrgicas clitoridianas 

sempre representam mais uma das mais diversas formas de produzir uma verdade sobre 

o corpo feminino, restringindo-lhe a liberdade. 

Por outro lado, a conjuntura do final do século XIX também propiciou o 

despertar de sujeitos silenciados e censurados, tais como as mulheres. Nas principais 

potências mundiais, as fronteiras de raças, classes e sexos estavam em colapso. A crise 

econômica que assolava a Inglaterra e a Europa Ocidental deixando milhares de 

desempregados colocavam em evidência os indivíduos pobres que muitas vezes 

desabrigados chamavam a atenção dos jornais e causavam comoção social. Ao mesmo 

tempo, sindicatos foram criados e os operários começaram a questionar melhores 

condições de trabalho. O medo da miscigenação racial fez com que a ciência salientasse 

a importância de se demarcar as fronteiras raciais e de classes para que se evitasse a 

degeneração humana. Nesse contexto, as mulheres também começaram a questionar o 

seu lugar social. Gilbert e Gubar (1989, p. 37 apud SHOWALTER, 1993, p. 20) 

apontam que  

 
 

o fato de tanto as mulheres quanto os “nativos” começarem simultaneamente 

a manifestar impulsos apavorantes no sentido da independência, exatamente 

quando o grande século do império inglês chegava ao seu conturbado final, 

teria naturalmente confirmado a ligação no fin de siècle entre esses dois 

grupos anteriormente sem voz e sem voto. 
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 Assim, os indivíduos que até neste período estavam fora do campo visual dos 

mantenedores da ordem começam paulatinamente a atravessar as fronteiras. A guerra 

entre os mantenedores da ordem e os degenerados estava instaurada. Nesse contexto, a 

ciência, como já mencionamos, ganhou espaço e alguns termos foram criados para 

tentar descrever o surgimento de alguns tipos específicos de pervertidos, como o 

homossexual.  

 

 

2.1.3 Corpos desviantes: instituindo o anormal 

 

 

Os vocábulos “heterossexualidade” e “homossexualidade” não existiam até 

1869, quando o escritor austro-húngaro Karl Kertbeny os mencionou pela primeira vez. 

Antes desses termos, o que existia era a prática de origem bíblica denominada de 

sodomia. Eles foram desenvolvidos em relação a uma tentativa anterior de revogar as 

leis antissodomitas na Alemanha (WEEKS, 2001). Segundo Weeks (2001, p. 61), esses 

termos “eram parte de uma campanha embrionária, subsequentemente assumida pela 

disciplina da sexologia, então em desenvolvimento, de definir a homossexualidade 

como uma forma distintiva da sexualidade: como uma variante benigna”. Mas esses 

mesmos reformadores sexuais, que promoviam essas campanhas, também queriam 

propor que a homossexualidade implicava um “tipo distintivo de pessoa”, ao contrário 

da prática sodomita, vista como um desvio temporário de um sujeito pecador.  

No final do século XIX e início do século XX, esses termos começaram a ser 

constantemente utilizados na tentativa de descrever as identidades e comportamentos 

sexuais. Com o intuito de instituir o que é normal e anormal, a homossexualidade, ao 

longo desse processo, adquire mais importância no discurso científico, transformando-

se gradativamente em manifestação ilegítima do desejo. A heterossexualidade, ao 

contrário, era menos mencionada e explorada, pois representava a norma: “uma norma 

talvez não necessite de uma definição explícita; ela se torna o quadro de referência que 
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é tomado como dado para o modo como pensamos; ela é parte do ar que respiramos” 

(WEEKS, 2001, p. 62).  

A sexologia assumiu para si, então, a tarefa de descrever os comportamentos 

sexuais, partindo sempre do pressuposto da existência do normal e anormal. Para 

sexólogos, como Krafft-Ebing, seria inevitável não associar a escolha do objeto de 

desejo ao sexo do indivíduo, logo o discurso dominante sugeria que o homem “normal” 

naturalmente escolheria como objeto de desejo, a mulher, e vice-versa. Ao longo do 

século XX, portanto, essa concepção de sexualidade hierarquizante e castradora se 

consolidou e culminou no que hoje, no século XXI, tomamos como natural. O que 

devemos deixar explícito é que todas essas formas de tentar descrever e categorizar os 

práticas sexuais tinham o objetivo de tentar regular os corpos e instituir o que era 

patológico e perverso. 

A homossexualidade, definida pelo discurso médico-moral como uma variante 

patológica da sexualidade humana, fez surgir o sujeito homossexual16 (descrito 

sexológica e psicologicamente pela literatura médica) e assim toda uma arte e cultura 

homossexual.  

Embrionariamente, começou, no final do século XIX, a “sair do armário” os 

corpos desviantes que até nesse período permaneciam na invisibilidade. Mulheres 

progressistas e homens homossexuais emergiram na cultura inglesa, ainda vitoriana, 

desafiando todas as instituições de poder. Nesse contexto, o escritor inglês Oscar Wilde 

com O retrato de Dorian Gray (1890), exerceu uma considerável influência na 

comunidade homossexual que se inspirou no “bom gosto” das roupas (dândis) e no 

rebuscamento da linguagem dos personagens. Todavia, Wilde tinha um posicionamento 

ambivalente no que concerne às mulheres. Por um lado, era editor de uma revista 

intitulada The Woman’s World a qual trazia artigos sobre feminismo e direito ao voto. 

Por outro, Wilde defendia que o amor homossexual era superior ao amor heterossexual, 

pois o corpo feminino não era harmonioso. Na linguagem daquele contexto de arte e 

cultura decadentista, não era “estético”; e “a necessidade de gerar filhos privava as 

mulheres de um amor mais exaltado, transcendente e desprovido de objetivo” 

(SHOWALTER, 1993, p. 229). 

                                                             
16 Segundo Weeks (2001), até o século XVII, não existia o homossexual, mas tão somente a prática 

homossexual.  A partir do século XIX, surge a categoria homossexual, como forma distintiva da 

heterossexualidade e, além disso, e uma identidade atrelada a ela. 
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Com efeito, a identidade homossexual se legitimou, em parte, pela misoginia dos 

próprios homossexuais cujo discurso sobre o corpo feminino revelava aversão à 

feminilidade que ele emana. Assim, nessa concepção, o homossexual deveria ser 

masculino e viril, ao contrário do outro modelo essencialista de homossexual que 

coexistia naquela época, o qual considerava que o homem homossexual nascia com 

características femininas e a mulher lésbica com características masculinas. No entanto, 

seja pela negação ou aceitação da feminilidade, o fato é que a misoginia, naquele final 

do século XIX, imperava também entre os homossexuais, dificultando, desse modo, que 

houvesse uma união entre as mulheres feministas e os homens homossexuais na luta 

política pela defesa de seus direitos. 

 O final do século XIX, com o aparecimento do sujeito homossexual e a luta das 

mulheres pela sua emancipação, entre outros fatores, preparou o cenário de liberalização 

dos costumes do século XX. Conforme Moulin (2011, p. 53), 

 

 

 

a Renascença havia feito emergir o indivíduo, quebrando as solidariedades 

comunitárias e corporativas, usando da razão crítica para combater as 

tradições. As Luzes acrescentaram a essa emergência reinvindicações de 

igualdade. O século XX dotou o indivíduo autônomo do lastro de um corpo 

singular. 
 
 

 

 

 Assim, o indivíduo toma consciência corporal, em parte, com as descobertas da 

medicina. O corpo passa, então, a ser sinônimo de individualidade e, portanto, de 

diferenciação. Nesse contexto, instaura-se a política dos corpos. Com a emergência, aos 

poucos, de indivíduos que começam a questionar o seu lugar social, a discussão sobre o 

corpo tornou-se uma tônica no século XX nos mais variados campos de conhecimento. 

 

 

2.1.4 Corpo feminino e Psicanálise 

 

 

Como apontamos, no final do século XIX, a ciência se apropria da sexualidade e 

inaugura um campo de conhecimento voltado para tratar desse tema, a sexologia. No 

entanto, os discursos científicos no final desse século e no início do século XX ainda 
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viam a sexualidade sob a ótica da reprodução. A vítima dessa perspectiva é a mulher, 

pois sua função materna é sempre tomada como base para as produções de discursos 

sobre os corpos. Com o advento da psicanálise, o modelo reprodutivo da sexualidade é 

superado pelo modelo hedonista.  

Em 1905, Sigmund Freud publica Três ensaios sobre a sexualidade e provoca 

uma profunda transformação nos discursos sobre o sexo e sexualidade. A mulher, no 

entanto, continua sendo estudada em função do homem. Freud, contudo, só retomou os 

estudos do sexólogo Marañon que associava a libido, assim como o orgasmo, à 

virilidade.  Para Maranõn, a libido é “uma força de sentido viril” (Beauvoir, 2016, p. 

68). Assim, a libido pode manifestar-se tanto no homem como na mulher, mas ela é 

essencialmente de origem masculina. 

 Embora Freud tenha admitido em partes que a mulher passa por 

desenvolvimentos psíquicos e sexuais essencialmente opostos ao homem, este continua 

sendo o modelo em toda a sua análise. Na visão do psicanalista, a mulher é um homem 

castrado (complexo de castração) que desenvolverá sua vida em torno da constatação e 

sensação de ter sido mutilada, de modo a invejar os homens por possuírem a virilidade 

que nunca terão. No entanto, Freud apenas constata em vez de tentar explicar por que as 

mulheres possuem inveja do homem: apenas porque eles possuem um pênis? Para 

Beauvoir (2016, p. 71), “a soberania do pai é um fato de ordem social e Freud malogra 

em explicá-lo; ele próprio confessa que é impossível saber que autoridade decidiu, em 

um momento da história, que o pai superaria a mãe”. A psicanálise freudiana, portanto, 

embora tenha contribuído para novas percepções sobre os corpos, desconsidera os 

fatores socioculturais que envolvem a problemática da mulher. 

 O psicanalista Adler propõe uma perspectiva diferente em torno do 

desenvolvimento da vida humana, destronando a sexualidade e apontando outros 

aspectos que, na sua concepção, são tão importantes para a formação do indivíduo 

quanto a sexualidade. Em relação à mulher, Adler defende que a inveja do pênis só se 

efetiva se considerarmos que a sociedade concede privilégios aos homens que, 

hierarquicamente, ocupam um lugar de poder o qual a mulher provavelmente nunca 

alcançará; e isso gera consequências inestimáveis, tais como a recusa da feminilidade e 

o desenvolvimento de neuroses. No entanto, Adler, ainda assim, tenta explicar a 

complexidade feminina por vias psíquicas e deterministas. Aliás, este é o ponto comum 

entre todos os psicanalistas. Eles atribuem o mesmo destino inevitável à mulher: “há, 
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em todos os psicanalistas, uma recusa sistemática da ideia de escolha e da noção de 

valor que lhe é correlativa” (BEAUVOIR, 2016, p. 74).  

Na contramão de Freud, o zoólogo Alfred Kinsey apresentou estudos referentes 

a pesquisas com homens e mulheres sobre comportamentos sexuais e concluiu que a 

mulher é tão potencialmente sexual quanto o homem, no entanto poucas mulheres 

haviam chegado ao orgasmo. A sexóloga Shere Hite, após sondagem com 3000 

mulheres, apresenta resultados igualmente contestatórios no tocante à teoria freudiana e 

vai além: à conclusão de que poucas mulheres conhecem o orgasmo, acrescenta que este 

raramente é alcançado apenas recorrendo à penetração. A mulher precisaria também de 

uma estimulação clitoridiana. Esses estudos, além de ressaltar a importância do clitóris 

tão desconsiderados historicamente pelo discurso médico, também questiona o lugar de 

submissão da mulher habilitada somente para a atividade sexual penetrativa e 

reprodutiva.  

Todos esses estudos contribuíram para a proliferação de discursos em torno dos 

corpos, da sexualidade e para a problematização dos papéis atribuídos a homens e 

mulheres ao longo do século XX. A mulher, inclusive, beneficia-se com essas mudanças 

de paradigmas, conquistando aos poucos sua autonomia e se libertando da 

responsabilidade que a sociedade lhe imputava de carregar no ventre as futuras 

gerações.  

 A psicanálise, no entanto, falha ao tentar explicar a (form)ação feminina por 

meio de elementos psíquicos, sob um viés determinista. Ela toma a supremacia do 

homem como algo dado e se exime de tentar explicar por que “a mulher é o Outro” 

(BEAUVOIR, 2016, p. 78).  Para Beauvoir (2016, p. 80), “é particularmente entre os 

psicanalistas que o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea: todas 

as vezes que ela se conduz como ser humano, afirma-se que ela imita o macho”. 

Devamos reconhecer, no entanto, que a constatação pela psicanálise de que a construção 

da feminilidade e masculinidade transborda os sexos anatômicos foram de suma 

importância para os estudos posteriores sobre gênero e sexualidade. 

 

 

2.1.5 Algumas considerações sobre o corpo feminino no Brasil do século XX 
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“Bela, recatada e do lar”. Poderíamos afirmar que esses termos foram ultrapassados 

no século XXI, mas, ao que parece, ainda continuam fortemente presentes na sociedade 

brasileira. Em abril de 2016, uma revista brasileira publicou uma matéria com esse 

título a qual parecia uma verdadeira ode à esposa do vice-presidente do Brasil na época. 

O subtítulo dizia ainda: “A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, 

aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com 

o vice”. No decorrer da matéria, as ambientações que compunham o cenário de um 

jantar romântico entre o vice-presidente e sua esposa remetiam a uma sofisticação quase 

vitoriana: a esposa, que havia se casado com o seu primeiro namorado, representava 

através de “seus vestidos até os joelhos e cores claras” um ideal de beleza e de mulher 

que parte da população julgava ter sido superado no século passado.  

A esposa, tão exaltada na matéria da revista, era ex-miss do interior de São Paulo e 

dona de casa, cuja única função era buscar o filho do casal na escola e cuidar de sua 

imagem de “quase primeira dama”. Sua imagem contrastava com uma outra 

representação de mulher dura, fora dos padrões, mas que ocupava um posto 

hegemonicamente masculino: o da presidência da república.  No contexto de publicação 

da matéria, uma outra mulher (a primeira mulher a ocupar o cargo de presidência da 

república do Brasil) estava sofrendo um processo de impeachment e o discurso 

midiático hegemônico colaborava para a sua derrocada. Um dos crimes pelos quais a 

presidente estava sendo julgada era não se enquadrar na representação social de mulher.  

A concepção de que a mulher devia manter a decência (recato) e se incumbir das 

tarefas domésticas (do lar) acompanha a história da sociedade brasileira, a qual, no 

século XX, começou a exigir-lhe também uma preocupação com a aparência para que 

conseguisse um “bom partido”. Como aponta Pinsky (2013, p. 614), 

 

 

 

como “não casar” significava fracassar socialmente, às moças era permitido 

utilizar artifícios pouco explícitos para atrair um pretendente: estimular sua 

vaidade, estar sempre de bom humor, vestir-se bem e como “ele” gosta, ser 

ao mesmo tempo amável e indiferente, interessar-se pelo seu trabalho ou 

passatempos, elogiar sua inteligência e mil outras maneiras sutis para 
conquistá-lo. 
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Assim, a incorporação dos termos “bela, recatada e do lar” garantida pela 

reiteração de práticas discursivas e sociais atuou no corpo feminino de modo a inventar 

um modelo de mulher ideal. Nas palavras do sociólogo Pierre Bourdieu (2012, p. 103), 

“o trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três instâncias 

principais, a Família, a Igreja e a Escola, que, objetivamente orquestradas, tinham em 

comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes”.  Por atuarem nas estruturas 

inconscientes, não conseguimos identificar a origem desse discurso e, por isso, temos a 

“sensação” de que as “coisas” sempre foram assim.  

Além das instâncias citadas, a mídia, como mostramos, tem um papel importante 

no trabalho de reprodução desses modelos. No século XX, as revistas brasileiras “O 

cruzeiro” e “Jornal das Moças” contribuíram fortemente para a permanência da noção 

de mulher resguardada ao ambiente familiar.  O fato é que a história do corpo no Brasil 

não se distancia das percepções do corpo no mundo ocidental, principalmente porque as 

descobertas na Europa e nos Estados Unidos, guardadas as diferenças culturais de cada 

lugar, tiveram implicações em todo o Ocidente.  

No século XIX, com a ascensão da burguesia, os grandes centros brasileiros, a 

exemplo do Rio de Janeiro, passaram por um processo de modernização que interferiu 

nos valores e nas concepções de público e privado. Antes, não existiam leis públicas 

que regulavam a limpeza das ruas, mas a influência das ideias eurocêntricas do que vem 

a ser uma cidade civilizada contribuíram para que tudo o que fosse sujo se migrasse 

para as regiões periféricas da cidade e, assim, as principais capitais brasileiras iniciaram 

o processo de europeização. A medicina também colaborou para essa nova configuração 

de espaço urbano civilizado, com suas ideias sobre higiene e saúde, as quais foram 

fundamentais para a criação de novos conceitos de vida familiar e higienização. As ruas 

(espaço público) se opõem, nesse contexto, radicalmente às casas (espaço privado), 

estas se tornando mais aconchegantes, demarcando cada vez mais as diferenças entre a 

“nova classe” e o restante da população. 

As casas dessa nova classe se desenvolveram de modo a dispor de salões e salas 

de visita para receber parentes e amigos. No entanto, à medida que os laços de 

intimidade se estreitaram, a mulher era submetida a um controle maior, sendo obrigada 

a aprender a como se comportar em público, de forma decente e educada. Assim, com a 

modernização das grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e 
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Salvador, a sujeição da mulher se intensificou em decorrência das novas regras de 

conduta no espaço público e as obrigações domésticas no espaço privado. 

O discurso médico higienista e de normatização da saúde continuaram a exercer 

sua influência no século XX com a recomendação de práticas esportivas, banhos de sol 

e de mar. As praias se transformaram no espaço legítimo de exibição de corpos 

obrigatoriamente saudáveis, bronzeados e magros.  

Após as duas guerras mundiais, o Brasil assiste a um processo de urbanização e 

industrialização intensificado que propiciou à população brasileira o crescimento de 

possibilidades educacionais e profissionais. Todavia, os papéis atribuídos a homens e 

mulheres continuaram bem demarcados “e o trabalho da mulher, ainda que cada vez 

mais comum, era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do 

homem, o ‘chefe da casa’” (PINSKY, 2013, p. 608). As revistas femininas dos anos 50, 

como o Jornal das Moças, Querida, Vida Doméstica, de acordo com Pinsky (2013), 

tinham a mesma intenção dos romances da era vitoriana: regular os corpos femininos, 

ditando normas de comportamento e emitindo opiniões sobre sexualidade, casamento, 

juventude, trabalho feminino e felicidade conjugal. Por conseguinte, o destino da 

mulher ainda continuava associado à maternidade, ao casamento e ao lar. 

 O destino da mulher começa a se modificar na segunda metade do século XX 

com a criação da contracepção química que permitiu à mulher uma maior liberdade 

sobre seu corpo, este não mais associado apenas a sua capacidade reprodutiva. 

Legalizada ainda nos anos 50 nos Estados Unidos, a pílula anticoncepcional só chega ao 

Brasil na década de 60 em uma conjuntura conturbada de censura e liberdade 

concomitantemente. Com efeito, a mulher brasileira deu um largo passo rumo à 

autonomia de seu corpo. Mas a medicina estava mais preocupada em combater o aborto, 

controlar a taxa de natalidade, do que com o prazer feminino dissociado da reprodução. 

O fato é que as reivindicações em torno da emancipação da mulher se intensificam com 

essas descobertas da ciência, culminando no que os teóricos alcunham de segunda onda 

feminista, geralmente associada aos anos de 1970. 

O mundo estava em colapso com o movimento de contracultura, iniciado na 

Europa e nos Estados Unidos, que tinha como protagonista uma juventude 

compromissada com a crítica ao consumismo exacerbado, rejeitando o “American way 

of life”, e também com a libertação dos corpos, subvertendo todas as normas 
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castradoras que até então regiam o mundo. Nesse contexto, o movimento feminista 

ganha destaque reivindicando uma maior autonomia do corpo feminino. 

No Brasil, a contracultura coincide com o Regime Militar, iniciado em 1964, e 

ganha contornos próprios. Além das pautas do movimento em escala mundial, ele se 

propunha à contestação da ditadura militar que, com medidas repressivas, tentava 

silenciar todos que se opunham a ela. O feminismo se insere nesse movimento, mas só 

adquire a devida importância com a instituição, em 1975, pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), do Dia Internacional da Mulher. 

 Com o respaldo da ONU, diversos grupos feministas foram criados no Brasil. 

Nesse contexto, com o advento da imprensa alternativa, as feministas constataram a 

necessidade de veículos de comunicação que tematizassem exclusivamente questões 

relacionadas à mulher. Assim, a emergência de jornais como Brasil Mulher (1975-

1979), Nós Mulheres (1976-1978) e Mulherio (1981-1987) facilitou o diálogo com a 

população de modo a informar, mobilizar e incentivar a luta pela igualdade de direitos 

face aos privilégios dos homens. 

 Essa busca pela igualdade de direitos no Brasil, intensificada pelo movimento 

feminista na segunda metade do século XX, continua ainda no século XXI, embora 

devamos reconhecer os avanços. As mulheres entraram no mercado de trabalho, nas 

universidades, têm direito ao divórcio, no entanto muitas ainda recebem menos que os 

homens, mesmo ocupando o mesmo cargo, e abdicam de uma maior formação 

profissional, caso engravidem. O direito ao corpo ainda vem acompanhado de 

restrições, como é caso do aborto que ainda é proibido no Brasil, com exceção da 

gravidez resultante de estupro ou que ofereça risco de morte à mulher, ou ainda quando 

o feto é anencefálico. 

Em suma, a segunda metade do século XX, no Brasil e no mundo, vem marcada 

pela emergência de movimentos sociais em busca da libertação do corpo, tais como o 

movimento feminista, o movimento gay, o movimento dos negros, contribuindo para 

transformações profundas no mundo ocidental. Mas, ao mesmo tempo em que podemos 

constatar que temos mais liberdade de escolher a identidade que melhor nos representa, 

os grupos conservadores também crescem na mesma proporção, culminando em uma 

proliferação de discursos imbricados em uma rede complexa de disputas de poder.  

A cada dia surgem mais sujeitos que não se conformam nas identidades 

disponíveis e passam a reivindicar seu lugar social. Assim, ao que parece é que os 
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discursos sobre o corpo e os comportamentos sexuais estão longe de entrar em consenso 

e, talvez, nem precisem.  
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3. A  MULHER 

3.1 Entre o destino e a vocação: mulher e corpo em textos claricianos 

 

 

No Brasil, não é preciso conhecer minuciosamente cada período literário para 

concluirmos que as mulheres estão longe de compor igualitariamente o cânone literário 

nacional. Se tomarmos como base um estudo de considerável destaque sobre a literatura 

brasileira, como o livro História concisa da literatura brasileira de Alfredo Bosi, 

publicado pela primeira vez em 1970, apenas pelo seu Índice, que começa pela literatura 

colonial e termina com as tendências literárias contemporâneas, poderemos constatar 

que poucas vozes femininas ressoaram no emaranhado de escritores. Não que elas não 

existissem, mas “a genealogia e a história literária criam a ilusão de uma só história, de 

uma única tradição” (LEMAIRE, 1994, p. 59), nesse caso, feita e constituída por 

homens. Sob essa ótica, a literatura de autoria feminina no Brasil só ganha espaço após 

o Modernismo. Clarice Lispector aparece, nessa conjuntura, não só como uma mulher-

escritora que coloca em questão o cânone nacional masculinizado, mas também como 

uma das escritoras que primam pela tematização da condição da mulher em suas 

narrativas. 

O embate entre o destino de mulher e a vocação de ser humano atravessa grande 

parte da produção literária feminina brasileira sob uma forma muito particular de 

escritura. Xavier (1991, p. 12) aponta que  

 

 

 

as narrativas de autoria feminina falam sobretudo de mulheres e a primeira 

pessoa é a dominante. O tom confessional chega a confundir o leitor: 

narradora ou autora? ficção ou autobiografia? Quando isso não ocorre, a 

intimidade entre a narradora e personagem é tão grande que a introspecção 

fica garantida. 

 

 

 
 

Nesse sentido, a condição feminina se revela como uma espécie de fio condutor 

nas narrativas, reafirmando os pressupostos patriarcais - como apregoa alguns textos da 
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Era Vitoriana17, como The female instrutor (A professora)18 e The women of England 

(As mulheres da Inglaterra), de Sarah Stickney Ellis (1839), e do cenário literário 

brasileiro, como Úrsula (1859), de Maria Firmina dos Reis, D. Narcisa de Vilar (1958), 

de Ana Luísa de Azevedo Castro e A falência (1901), de Júlia Lopes de Almeida, - mas 

também desmascarando as relações de poder, problematizando os papéis atribuídos à 

mulher e explorando a sexualidade feminina, como é o caso de As meninas (1973), de 

Lygia Fagundes Telles, dos romances eróticos de Cassandra Rios, e da ficção clariciana. 

 

 

3.1.1 A mulher em Joana 

 

 

As vozes que ressoam na literatura de Lispector são, predominantemente, 

femininas. Considerando seus romances, o único protagonista do gênero masculino é 

Martim, de A maçã no escuro (1961). Se, por um lado, narrativas como A cidade sitiada 

(1949), “A imitação da rosa (1960)” e “Amor (1960)”, apresentam-nos personagens 

femininas condizentes com o script social pré-determinado às mulheres, por outro, 

como em seu romance de estreia Perto do Coração Selvagem (1944), Clarice Lispector 

nos apresenta Joana: mulher de personalidade díspar, indagadora do mundo e de si.  

Lucrécia, de A cidade sitiada, Ana de “Amor” e Laura de “A imitação da rosa”, 

ao contrário, atendem prontamente às expectativas da sociedade no que se refere à 

condição feminina: casam-se e vivem à disposição de seus maridos; enquanto Joana, 

mesmo se casando, não se conforma com o seu destino, questionando sua vida 

resignada e as certezas atribuídas a ela: “Mas sobretudo donde vem essa certeza de estar 

vivendo? Não, não passo bem. Pois ninguém se faz essas perguntas e eu... Mas é que 

                                                             
17 Na Era Vitoriana, em meados do século XIX, segundo Zolin (2009), havia guias vitorianos os quais 

recomendavam às mulheres o uso constante de aliança de casamento, além de reiterarem que a condição 

da mulher de ser submisso, subjugado, era vontade divina. 
18 Autor anônimo. 
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basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da 

existência”19. 

Antônio Candido em No raiar de Clarice Lispector encerra seu parecer com 

uma constatação que acompanhará e caracterizará todo o percurso literário da escritora: 

em Perto do Coração Selvagem, sobressai-se o exercício da procura da palavra que 

exprima o inexprimível (ou nos dizeres da narradora de Água viva “pegar com a mão a 

palavra”20) para, então, atingir o selvagem coração da vida. Para Candido (1970, p. 

131), Clarice soube “criar o estilo conveniente para o que tinha a dizer”. Mas o que, de 

fato, ela tinha a dizer? O indizível. Assim, Perto do coração selvagem é uma 

provocação: da linguagem e da mulher.  

A mulher em Joana e a linguagem descotidianizada incomodam, desafiam, 

simbioticamente, o leitor a ver o mundo sob uma ótica diferente. Mulher e linguagem se 

(con)fundem na busca existencialista do ser-linguagem (o “é da coisa”21) e do ser-

mulher. 

Narrado em terceira pessoa, esse romance de estranhamento se apresenta em 

dois planos - o da infância de Joana (passado) e o da vida adulta (presente). Porém, o 

discurso indireto livre e os monólogos que substanciam a narrativa ocasionam, em 

alguns momentos, o desaparecimento do narrador e os personagens falam por si.  A 

linguagem de Perto do coração selvagem, que subverte o sentido dos significantes, 

coloca em questão as narrativas que tradicionalmente se definiam como tal por suas 

ações, espaço-tempo determinados e um enredo bem delineado, e ao mesmo tempo nos 

apresenta uma visão de feminino diferente: a de uma mulher que, até certo ponto, não se 

limita à circunscrição de seu corpo. A linguagem e Joana, portanto, não se contentam 

com os seus contornos, são indomáveis: “um animal perfeito, cheio de inconsequências, 

de egoísmo e vitalidade”22. 

Avessa ao padrão, sua tentativa de enquadramento parece ter se concretizado no 

casamento com Otávio: “aproximou-se dele, entregando-lhe sua alma e sentindo-se no 

                                                             
19 LISPECTOR, 1998, p. 22.   
20 LISPECTOR, 1998, p. 12. 
21 LISPECTOR, 1998, p. 9 
22 LISPECTOR, 1998, p. 18. 
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entanto plena como se tivesse sorvido um mundo. Ela era como uma mulher”23. Nota-

se, contudo, que Joana não era uma mulher, ela era como uma mulher. A comparação 

(“como uma mulher”) parece sugerir que, circunstancialmente, a protagonista alinhou 

seus anseios à condição feminina, ou seja, aceitou o destino de seu corpo de mulher.  

A prosa poética de Lispector, carregada de símbolos e musicalidade, inventa 

Joana ao passo que esta inventa seu modo de estar no mundo. O caráter inventivo de 

Joana-criança que se permite imergir em um plano onírico (“Fechou os olhos, fingiu 

escutá-lo e ao som da música inexistente e ritmada ergueu-se na ponta dos pés. Deu três 

passos de dança bem leves, alados”24) a acompanha até a vida adulta. Joana-mulher, 

diferente da maioria das mulheres que vivem mecanicamente a condição que lhes foi 

imputada, permite-se pensar a existência e criar outras realidades para si por meio da 

linguagem:  

 

 

 

Tentou relembrar a figurar de Otávio. Mal, porém, sentia que ele saíra de 

casa, ela se transformava, concentrava-se em si mesma e, como se apenas 

tivesse sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o fio da 

infância, esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. Do bairro 

quieto, das casas afastadas, não lhe chegavam ruídos. E, livre, nem ela 

mesma sabia o que pensava. (LISPECTOR, 1998, p. 18) 

 
 

 

 

A liberdade da personagem e a liberdade da linguagem - duas tônicas no 

primeiro romance clariciano - desfiguram o status quo. Lispector “aceita a provocação 

das coisas à sua sensibilidade e procura criar um mundo partindo das suas próprias 

emoções, da sua própria capacidade de interpretação” (CANDIDO, 1944, p. 128). 

 Joana, que nas suas próprias palavras encontra a maior serenidade na alucinação, 

(sobre)vive com base em um jogo de forças contrárias: entre o bem e o mal, o amor e o 

ódio, e a razão e a loucura, transcendendo a sua condição feminina e desnudando a sua 

condição humana. Ela revela-se incômoda porque representa, em certa medida, o ser 

humano e suas idiossincrasias. Que humano não vive os seus conflitos? Joana-mulher é 

o revés da maioria dos adultos que recusam a imaginação e se autocondenam ao 

                                                             
23 LISPECTOR, 1998, p. 138 
24 LISPECTOR, 1998, p. 14. 
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automatismo da vida cotidiana a qual tolhe qualquer impulso de criação. No entanto, 

essa liberdade de existir parece figurar, em alguns momentos, mais no pensamento da 

personagem de Perto do coração Selvagem que na sua realidade: no fundo, ela queria 

ser aceita como todos, “ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém 

poderoso como a tia morta”25.  

 Com efeito, embora Joana-mulher se permita imaginar, a sua condição feminina 

sobrepõe-se, em alguns momentos, à condição humana, sobretudo quando casa-se com 

Otávio. A consciência de que sua identidade se transfigurou após o casamento aparece 

demarcadamente na voz do narrador: 

 

 
 

Otávio transformava-a em alguma coisa que não era ela mas ele mesmo e que 

Joana recebia por piedade de ambos, porque os dois eram incapazes de 

libertar pelo amor, porque aceitava sucumbida o próprio medo de sofrer, sua 

incapacidade de conduzir-se além da fronteira da revolta. E também: como 

ligar-se a um homem senão permitindo que ele a aprisione? (LISPECTOR, 

1998, p. 31) 
 

 

 

Essa indagação do narrador que parece se (con)fundir com a da protagonista nos 

conduz à noção tradicional de amor como um sentimento que aprisiona, em vez de 

libertar. Nessa concepção, pelo menos um dos sujeitos se anula (geralmente, a mulher) e 

se deforma para caber nos contornos do outro, perdendo, assim, a sua liberdade 

existencial, como é o caso da personagem de Perto do coração selvagem. Esta se vê 

presa, mas parece incapaz de ultrapassar a fronteira e alcançar a liberdade de existir à 

sua maneira. Liberdade que, outrora, parecia ter. A dificuldade de Joana de ultrapassar 

as fronteiras, os papéis de gênero que lhe foram atribuídos, aponta para como os 

dualismos estão introjetados nas estruturas sociais e nos corpos de modo que o discurso 

de dominador é incorporado pelo dominado (“como ligar-se a um homem senão 

permitindo que ele a aprisione?”). É o que Bourdieu (2012) denomina de violência 

simbólica. Colocar-se fora da norma é quase como se colocar fora do mundo. Assim, o 

narrador (ou a protagonista?) não vislumbra solução para o conflito: ela “opta” por se 

                                                             
25 LISPECTOR, 1998, p. 19. 
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aprisionar e, até certo ponto, renunciar a si mesma durante o seu casamento com Otávio. 

A renúncia é sempre a do corpo feminino. 

Beauvoir (2016) destaca que os mitos da criação da humanidade, sem exceção, 

apontam para essa supremacia do homem. A história bíblica da criação do homem, que 

se propagou no mundo ocidental, por meio do Cristianismo, é um exemplo dessa 

soberania: 

 

 

 

Eva não foi criada ao mesmo tempo que o homem; não foi fabricada com 

uma substância diferente, nem com o mesmo barro que serviu para moldar 
Adão: ela foi tirada do flanco do primeiro macho. Seu nascimento não foi 

autônomo; Deus não resolveu espontaneamente criá-la com um fim em si e 

para ser por ela adorado em paga: destinou-a ao homem. Foi para salvar 

Adão da solidão que ele lha deu, ela tem no esposo sua origem e seu fim; ela 

é seu complemento no modo do inessencial. (BEAUVOIR, 2016, p. 201) 

 
 
 

 

Essa ideia de complementariedade difundida na sociedade, que encontra suas 

raízes na história da criação e no mito do andrógino de Platão, teve consequências 

inexoráveis para a mulher; e Joana, apesar de se distanciar, em alguns aspectos, da 

concepção de mulher tradicional, também se uniu a Otávio em busca desse 

complemento:  

 
 

 

Joana lembrou-se de como uma vez, poucos meses depois de casada, dirigira-

se ao marido perguntando-lhe qualquer coisa. Estavam na rua. E antes 

mesmo de terminar a frase, com surpresa de Otávio, ela parara – a testa 

franzida, o olhar divertido. Ah – descobrira – então ela repetia uma daquelas 

vozes que ouvira em solteira tantas vezes, sempre vagamente perplexa. A voz 

de uma mulher jovem junto de seu homem. (LISPECTOR, 1998, p. 73) 
 

 

 

 
 

 Essa visão (de Joana) também aparece em outros momentos na narrativa, como 

quando a protagonista pergunta a uma mulher viúva se “não é triste viver sem um 

homem na casa”26. A assertiva da personagem é efeito da incorporação inconsciente de 

                                                             
26 LISPECTOR, 1998, p. 75. 
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estruturas de pensamento que naturalizaram a ideia de felicidade e plenitude da mulher 

associada à figura masculina. Efeito da violência simbólica, essa noção de “algo que 

falta à mulher (complementariedade)” se efetiva nos mitos, nos discursos, nos objetos e 

nos corpos. A mulher como um homem castrado (Freud), a Eva que nasceu de Adão, a 

constituição biológica dos órgãos sexuais em que a vagina é complementada pelo falo, 

são alguns exemplos que corroboram para a percepção de que “o princípio masculino é 

tomado como medida de todas as coisas” (BOURDIEU, 2012, p. 23). Assim, mesmo 

cruzando as fronteiras de gênero, questionando o seu lugar social, a protagonista mostra 

como é inviável sair da dominação masculina (BOURDIEU, 2012) que alicerça o 

mundo social.     

 A ambiguidade de Joana fica mais evidente se comparada com a personagem 

Lídia, ex-noiva de Otávio. Lídia representa o amor romântico, enquanto Joana tenta 

desrromantizá-lo: “Aposto como você passou toda a vida querendo casar”27. À 

provocação da protagonista, Lídia responde: “Sim. Toda mulher...”28. Alguns vocábulos 

associados à figura de Lídia, como “fraca”, “passividade”, “resignação”, corroboram 

para o arquétipo da mulher pura, presente no imaginário coletivo, ao passo que a 

protagonista é associada a termos negativos, como “pouco passiva”, “víbora”, “sem 

ternura”, “friamente”, os quais a distanciam da concepção tradicional da mulher. Joana-

criança, como o próprio pai diz a um amigo, queria ser herói quando se tornasse adulta, 

ao contrário de Lígia que queria se casar e viver toda a resignação de uma mulher que se 

dedica ao marido e aos filhos. A maternidade (símbolo de feminilidade) aparece no 

romance para comprovar tal afirmação: é Lídia quem dará um filho a Otávio. 

 Lídia, quando noiva de Otávio, embora questionasse a si mesma algumas vezes, 

optou pela resignação:  

 

 

 

Às vezes revoltava-se longinguamente: a vida é longa... Temia os dias, um 

atrás do outro, sem surpresas, de puro devotamento a um homem. A um 

homem que disporia de todas as forças da mulher para sua própria fogueira, 
num sacrifício sereno e inconsciente de tudo o que não fosse sua própria 

personalidade. Era uma falsa revolta, uma tentativa de libertação que vinha 

sobretudo com muito medo de vitória. (LISPECTOR, 1998, p. 88) 
 

                                                             
27 LISPECTOR, 1998, p. 148. 
28 LISPECTOR, 1998, p. 148. 
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 Já a protagonista, longe de ter os cabelos “presos modestamente atrás das orelhas 

grandes e feias”, representava a perdição. Ela despertava sentimentos ambíguos nos 

personagens. Estes, ao partilharem de seu jogo, viviam entre a repulsa e a atração. Na 

infância, os seus tios, com medo da personalidade forte da menina, colocaram-na no 

internato. Na fase adulta, Otávio se sentia incomodado com sua presença, mas ao 

mesmo tempo atraía-se por ela:  

 

 

Otávio procurava, desde o instante em que a conhecera, não perder nenhum 

de seus detalhes, dizendo-se: que não se cristalize em mim qualquer 

sentimento terno; preciso enxergá-la bem29. 

 
 

 

  No entanto, Joana  
 

 

 

jogara-o na intimidade dele próprio, esquecendo friamente as pequenas e 

cômodas fórmulas que o sustentavam e lhe facilitavam a comunicação com 

as pessoas30.  

 

 

 

A protagonista despertava em Otávio uma atração inevitável e misteriosa que o 

compeliu ao matrimônio para desvendar o seu mistério. Todavia, Otávio constata que 

ela “era impossuída como o pensamento futuro”31 e, na necessidade de dominação, 

escolhe Lídia para sua amante.  

Joana assemelha-se à esfinge da tragédia de Édipo Rei cujo enigma precisava ser 

decifrado. Mas, como conclui o próprio Otávio, ela era indecifrável. Provocadora de 

sentimentos ambíguos, ela representa o arquétipo feminino da mulher fatal que já 

permeava a cultura Ocidental nos textos bíblicos, mitológicos e literários. Na narrativa 

bíblica, Eva, Dalila e Salomé, na Antiguidade, Lilith, Cleópatra, Helena de Troia das 

clássicas epopeias Ilíada e Odisseia atribuídas a Homero, na literatura brasileira, Capitu 

de Dom Casmurro, de Machado de Assis, representam essa figura ambivalente que 

seduz e leva à perdição: a mulher fatal.  

                                                             
29 LISPECTOR, 1998, p. 91. 
30 LISPECTOR, 1998, p. 91. 
31 LISPECTOR, 1998, p. 183. 
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A noção de arquétipo (JUNG, 2013) refere-se às manifestações do inconsciente 

coletivo32 nos mitos, contos de fadas, nos sonhos, entre outras representações. São tipos 

arcaicos, masculinos e femininos, que foram transmitidos de geração a geração. A título 

de exemplo temos o arquétipo materno encarnado na figura da própria mãe, avó, 

madrasta, sogra, ou alguma mulher com a qual o sujeito se relaciona e que apresente 

atributos maternais, como o cuidado, a proteção, a sustentação. Um exemplo de 

arquétipo feminino materno é a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, presente na 

narrativa bíblica. Já o arquétipo da mulher fatal representa o perigo, a perdição, a 

destruição, a atração e o mistério. Joana, portanto, representa o arquétipo feminino da 

mulher fatal.  

No entanto, é necessário ressaltarmos que, embora o arquétipo da mulher fatal 

seja associado à prática do mal, muitas vezes a mulher fatal representa apenas a figura 

feminina liberta de convenções e indagadora de seu tempo, como é o caso das mulheres 

que questionavam os dogmas da Igreja Católica na Idade Média, as quais foram 

satanizadas e consideradas hereges.  

Joana, desde a infância, não se contentava com a realidade imediatamente 

percebida, ao contrário questionava-a, impulsionando a reflexão de si e do mundo. 

Notando isso, Otávio, como homem que historicamente tem o papel de dominador, 

aceitou o desafio de tentar aprisionar a alma liberta de Joana e quando percebeu que não 

seria possível, exerceu sua masculinidade em Lídia, o arquétipo clássico da mulher – a 

resignada - transformando-a em sua amante. 

 

 

3.1.2 A mulher em Lucrécia 

 

 

Lídia assemelha-se a Lucrécia Neves, protagonista de A cidade sitiada, enquanto 

Joana é a Lilith indomável, que precisa da reflexão e imaginação para conferir sentido a 

                                                             
32 Jung entende por inconsciente coletivo a camada mais profunda presente no inconsciente. De natureza 

universal, presente em todos os seres humanos, constitui “um substrato psíquico comum de natureza 

psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo” (JUNG, 2013, p. 12). 
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sua existência. Lucrécia, ao contrário, atrela sua existência à visão (realidade 

imediatamente percebida). Ver os elementos da vida, como os objetos de sua sala de 

visitas, o cotidiano de sua cidade sitiada, era a maneira de Lucrécia existir: “O que se vê 

– era a sua única vida interior; e o que se via tornou-se a sua vaga história” 33. Essa 

existência que confundia com a atuação de si mesma: “tomava chá com olhos 

espantados sobre a xícara, prestes a ser fotografada” 34. Lucrécia gostava de representar; 

imitava os objetos, as pessoas e os animais. 

Em A cidade sitiada, narrado também em terceira pessoa, há poucas passagens 

em que o discurso indireto livre se efetiva plenamente. O tempo ficcional é objetivo 

(cronológico) e, portanto, condizente com as narrativas denominadas tradicionais. A 

cidade sitiada concentra-se nas ações dos personagens, e apresenta-se menos densa e 

introspectiva, se comparada a Perto do coração selvagem.  

A protagonista do romance está situada em espaço definido e tempo histórico: 

no “subúrbio de S. Geraldo, no ano de 192...”35 e, embora o narrador não informe ao 

leitor a sua idade, pelas marcas temporais no romance, o leitor consegue captar que a 

sua história começa a ser contada a partir da juventude e se prosseguirá à vida adulta. 

As descrições do subúrbio e das pessoas que nele habitam que, ao que parece, não têm 

profundidade, confluem-se com a identidade da própria protagonista que também é 

desprovida de dimensão interior e vive em um mundo de aparências: “Não importava o 

que tão animados se diziam: eles mesmos eram para serem vistos, como a cidade”36. 

Lucrécia Neves não se procura dentro de si, mas apenas cumpria o destino que lhe era 

pré-determinado como mulher.  

A protagonista, então, assemelha-se às mulheres de sua cidade que não veem 

outro destino senão o de se casarem com um homem de maior poder aquisitivo que lhes 

garantirão uma boa vida em uma cidade mais desenvolvida: “O que a espantava, 

passando pelo açougue fechado, é que ninguém falava em casar-se com ela. (...). A 

moça bem que ansiava por casar”37. 

                                                             
33 LISPECTOR, 1998,  p. 22. 
34 LISPECTOR, 1998,  p. 186. 
35 LISPECTOR, 1998,  p. 15. 
36 LISPECTOR, 1998,  p. 45. 
37 LISPECTOR, 1998,  p. 59. 
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Assim como o subúrbio São Geraldo era bucólico, Lucrécia também o era. Os 

elementos primitivos e rurais do subúrbio - como as ruas que tinham cheiro de estábulo, 

a precariedade do transporte já que os cavalos eram o meio de locomoção da cidade e, 

ainda, o morro no pasto que a personagem sempre observava de sua janela, remontando 

a uma paisagem campestre, além de um cotidiano sem novidades próprio de cidades 

pacatas - misturam-se, linguística e semanticamente, aos gestos e atitudes da própria 

protagonista. A identidade de Lucrécia condizia, assim, com a identidade de São 

Geraldo: ela era o subúrbio primitivo.  Corrobora, para isso, a despersonificação dela no 

percurso narrativo, como quando seus pés são alcunhados de patas, ferraduras e suas 

veias “grossas veias de cavalo”38 (animal aliás muito recorrente na ficção clariciana); 

suas atitudes, em alguns momentos, também são transfiguradas em ações instintivas, 

animalescas: “ela se abanava radiante”39. Lucrécia era primitiva. 

Os vocábulos “dura/dureza” e “bruta/brutalidade” são recorrentes em A cidade 

sitiada, auxiliando na caracterização da personagem e ratificação de seu caráter 

animalesco. Assim, a protagonista apenas via e reagia aos elementos ao seu redor, como 

um animal que, a priori, é desprovido de racionalidade; não pensa, pois, apenas reage, à 

luz de seu instinto de sobrevivência, sem qualquer possibilidade de refletir sobre seus 

atos e sua existência: “o olhar continuando a ser a sua reflexão máxima”40. O olhar, 

portanto, coloca-se “como modo essencial de apreensão do mundo” (ROSENBAUM, 

2002, p. 30). Nessa perspectiva, a ambientação da narrativa, o subúrbio São Geraldo, a 

rua do Mercado frequentemente citada no romance, a descrição do objetos e dos 

animais, remontam a própria personalidade da protagonista já que esta olhava, 

observava esses elementos, para imitá-los: “Lucrécia Neves olhou-a e fez com o rosto, 

imperceptivelmente, a expressão da cadeira”41.  

O subúrbio São Geraldo avançava no tempo, sem muitos acontecimentos, como 

a própria vida de Lucrécia que passava os dias esperando o dia em que se casaria: “Que 

faria até casar? Senão andar de um lado para outro – e abriu as portas da varanda com 

curiosidade”42. Embora não fosse bonita, a protagonista atraía diversos pretendentes, 

                                                             
38 LISPECTOR, 1998,  p. 165. 
39 LISPECTOR, 1998,  p. 126. 
40 LISPECTOR, 1998, p. 188 
41 LISPECTOR, 1998, p. 103. 
42 LISPECTOR, 1998,  p. 70. 
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como o soldado Felipe, o delicado Perseu, o advogado Mateus e o médico Lucas. A 

atração inexplicável que ela exercia nos homens a aproxima de Joana: “Lucrécia não 

seria bela jamais. Tinha, porém, um excedente de beleza que não existe nas pessoas 

bonitas”43. Esse excedente de beleza desnorteava Perseu: “E eis que, apenas pela 

presença de Lucrécia, ele se escureceu todo na sombra, moroso, perdendo o mínimo de 

particularidade”44. 

A caracterização de Lucrécia como condizente à expectativa social de mulher 

vai se esvaindo à medida que se confronta com a caracterização de Perseu. Sob essa 

ótica, ela, como Joana, também é ambígua, pois é bruta, desavergonhada e audaciosa, 

em comparação com Perseu, que possui gestos e traços femininos: “poderia usar uma 

cabeleira comprida, cheia de cachos”45. Ela exercia a violência simbólica em Perseu, 

demonstrando certo incômodo com ele, por não se adequar à masculinidade operada 

como natural no mundo social. Ao contrário, o soldado Felipe representava o típico 

homem viril e dominador: “Tudo o que a moça amava no tenente era a ira espumante 

em que ele podia cair”46. A busca de Lucrécia por um homem que apresentasse essas 

características a conduziu ao casamento com o bem-sucedido advogado Mateus Correia: 

“E ele! De bigodes, servil, dominador”47.  

A personagem retorna à resignação:  

 

 

Um adestramento contínuo. Ele era masculino e servil. Servil sem 

humilhação como gladiador que se alugasse. E ela, sendo mulher, o servia. 

Enxugava-lhe o suor, alisava-lhe os músculos. Aviltava-a viver às custas das 

idas e vindas e dos treinos de Mateus, estendendo camisas que a poeira da 

cidade logo sujava, ou alimentando-o com carnes e vinhos. Mas não podia 

senão fascinar-se por aquela minuciosa ordem, que há muito parecia ter 

ultrapassado os motivos, não podia senão gastar os meses a prepará-lo para o 

combate. (LISPECTOR, 1998, p. 120) 
 

 

A protagonista, então, alcança o ideal de sua vida, casando-se com Mateus 

Correia e se mudando para uma metrópole. Respirando o progresso, Lucrécia leva uma 

                                                             
43 LISPECTOR, 1998,  p. 35. 
44 LISPECTOR, 1998,  p. 41. 
45 LISPECTOR, 1998,  p. 49. 
46 LISPECTOR, 1998,  p. 53. 
47 LISPECTOR, 1998,  p. 125. 
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vida de riqueza, visitando ambientes reservados a cidades desenvolvidas, como Museu, 

Jardim Zoológico, Ballet, todavia o seu espírito de subúrbio obrigou-a a voltar para São 

Geraldo e, para sua surpresa, ao chegar à sua cidade, encontrou o progresso. Os únicos 

sons de São Geraldo, dos animais e do relógio da igreja, foram substituídos pelas 

buzinas dos carros, pelos apitos dos guardas e pelos bondes sobre os trilhos. Perplexa e 

decepcionada porque agora se sentia uma estrangeira em São Geraldo, Lucrécia foi 

recuperando aos poucos o seu poder. De submissa e servil, a protagonista tornou-se 

irritadiça e fria com seu marido. Este também se tornou mais colérico. À medida que o 

próprio subúrbio caminhava para o progresso, as personalidades dos personagens 

moldavam-se à nova realidade.  

 Lucrécia, adquirindo o espírito da cidade, voltou aos passeios que outrora, na sua 

juventude, preenchiam seu tempo, enquanto Mateus Correia, trabalhando menos e 

permanecendo mais em casa, sucumbe à morte devido a problemas cardíacos. A 

protagonista tornou-se viúva e continuou representando a si mesma a espera de um novo 

marido que conferisse mais sentido a sua existência: “É o segundo marido, espantava-se 

como se não tivesse direito a tanta sorte”48. Casada novamente, a protagonista sentia-se 

completa e, em consonância com a estrutura social patriarcal, Lucrécia atrela o seu 

futuro à realização pessoal, assumindo a função que lhe destina como mulher: cuidar de 

um lar e de um marido.  

 

 

3.1.3 A mulher em Macabéa 

 

 

 Sem destino e sem conhecimento do que significa ter um destino, Macabéa, de A 

hora da estrela, contrapõe-se a Lucrécia, Joana e todas as personagens claricianas, pois 

não reafirma nem provoca uma ruptura com os valores patriarcais, apenas sobrevive 

                                                             
48 LISPECTOR, 1998,  p. 191. 
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sem consciência de sua existência humana e feminina: “ela somente vive, inspirando e 

expirando, inspirando e expirando”49.  

Em A hora da estrela (1977), seu último livro publicado em vida, Clarice 

Lispector renuncia à densidade metafísica de suas narrativas, elege um homem como 

narrador que acaba se tornando um personagem importante na construção da narrativa, e 

submete o corpo feminino à tripla marginalização: Macabéa é mulher, pobre e 

nordestina. O romance ambienta-se no Rio de Janeiro: uma “cidade toda feita contra 

ela”50. E a história é contada de forma simples, sem metáforas: “Tenho então que falar 

simples para captar a sua delicada e vaga existência”51.  

A temática social, que já aparecia timidamente em A paixão segundo G.H., 

revela-se em A hora da estrela, último romance de Clarice Lispector, o mote da história. 

Um contraponto interessante é que as personagens femininas claricianas geralmente 

advinham da classe média e Macabéa rompe com essa tradição, embora o narrador 

(também um personagem) não: “O que se segue é apenas uma tentativa de reproduzir 

três páginas que escrevi e que a minha cozinheira, vendo-as soltas, jogou no lixo para o 

meu desespero.52” Assim, o aspecto social só se apresenta explicitamente como uma 

questão em seu último romance53. A hora da estrela torna-se, sob essa perspectiva, um 

“marco terminal dessa sondagem do feminino, uma vez que, no fim da vida, a escritora 

elege como personagem principal uma mulher de outra classe social e cultural, 

desvendando uma feminilidade desconhecida (ROSENBAUM, 2002, p. 44)”. 

O lugar social ocupado por Macabéa marca o percurso narrativo trilhado pelo 

escritor ficcionalizado (o narrador Rodrigo S.M.), a começar pelo nascimento que, 

geralmente configura o início existencial de um indivíduo, e, para a personagem, 

constituiu o começo de sua invisibilidade: “até um ano de idade eu não era chamada 

porque não tinha nome”54, dizia Macabéa. Rodrigo S.M. nos apresenta a uma mulher 

que não tem consciência de sua existência e aceita resignadamente, como se fosse esse 

                                                             
49 LISPECTOR, 1998, p. 23. 
50 LISPECTOR, 1998,  p. 15. 
51 LISPECTOR, 1998,  p. 15. 
52 LISPECTOR, 1998,  p. 42. 
53 As crônicas claricianas também abordaram questões sociais. 
54 LISPECTOR, 1998, p. 43. 



55 

 

seu destino (embora ela nem saiba que tenha um destino), todos os maus tratos, 

inclusive do seu próprio namorado, Olímpico: “magricela esquisita ninguém olha”55.  

A linguagem nesse romance tenta narrar o inarrável, dizer o indizível, exprimir o 

inexprimível, mas falha. Segundo Girardi (1991, p. 138), “o fracasso da linguagem é 

correlato ao fracasso existencial e é por isso que Macabéa é só. Sua vida se parece com 

programação do rádio que ouve: intervalos curtos, secos, sem fantasia (...)”. A 

insignificância da protagonista, operada pela linguagem desornamentada (“Eu que 

também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida 

parca como a da datilógrafa56"), representa metonimicamente as mulheres que a 

sociedade tenta manter fora do nosso campo de visão, silenciadas. 

  Rodrigo S.M atribui significantes que denotam o seu caráter dispensável na e 

para a sociedade: ela é “subproduto”57, “parafuso dispensável”58. Todavia, Macabéa 

também é resistência, se considerarmos as atrocidades que cercam a sua existência. Órfã 

aos dois anos, ela foi criada pela tia que não lhe reservava afetos. O próprio nome 

“Macabéa” corrobora para a noção de alguém que resiste, pois remonta biblicamente à 

Macabeus: os filhos de Matatias Macabeus que lutaram contra o rei da Síria, que queria 

impor a cultura helenística e destruir a cultura judaica.  

 Todavia, Macabéa não tem consciência de sua força e subjugava-se às pessoas 

(“Me desculpe o aborrecimento”59), não porque fosse mulher. Para ela, era esse o seu 

lugar social, “pois até mesmo o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua 

vocação”60. Sua insignificância se contrapõe a Olímpico (“galinho de briga”61 e “falava 

coisas grandes”62), e a sua colega de trabalho e futura namorada de Olímpico, Glória 

(“material de boa qualidade”63, “carioca da gema”64).  

 Após pintados os retratos de Macabéa, somos levados ao clímax da narrativa: 

quando ela encontra a cartomante, a madama Carlota, e “se descobre”. A tomada de 

consciência de si, de como a sua vida era miserável, inicia-se ao primeiro contato com a 

                                                             
55 LISPECTOR, 1998, p. 52. 
56 LISPECTOR, 1998, p. 36. 
57 LISPECTOR, 1998, p. 59. 
58 LISPECTOR, 1998, p. 29. 
59 LISPECTOR, 1998, p. 25. 
60 LISPECTOR, 1998, p. 28. 
61 LISPECTOR, 1998, p. 44. 
62 LISPECTOR, 1998, p. 52. 
63 LISPECTOR, 1998, p. 59. 
64 LISPECTOR, 1998, p. 59. 
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cartomante: “Aceita um cafezinho, minha florzinha? Macabéa sentou-se um pouco 

assustada porque faltavam-se antecedentes de tanto carinho”65. A protagonista que, até 

então, apenas sobrevivia, teria um destino e este seria revelado de modo tragicômico: 

por uma charlatã que enquanto falava, “tirava de uma caixa aberta um bombom atrás do 

outro e ia enchendo a boca pequena”66. A moça, então, encontra-se com sua própria 

existência por meio da intermediação de uma falsa cartomante e descobre que sua vida 

era, na verdade, uma sobrevida, no passado: “Macabéa espantou-se com a revelação: até 

agora sempre julgara que o que a tia lhe fizera era educá-la para que ela se tornasse uma 

moça mais fina”67; e no presente, pois havia perdido o emprego e o namorado. Sobre o 

futuro, Madama Carlota havia lhe despertado esperanças:  

 
 

 

 

“(...) sua vida vai mudar completamente! (...) Fique sabendo, minha 

florzinha, que até o seu namorado vai voltar e propor casamento, ele está 

arrependido! E seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor e não vai mais lhe 

despedir!”68.  
 

 

 

Contudo, a revelação de sua existência miserável e, ao mesmo tempo, a de um 

futuro promissor, já haviam desencadeado em Macabéa uma dor e uma alegria 

insustentáveis que lhe rendeu uma taquicardia. A dualidade vida/morte que perfaz o 

romance concretiza-se com a tomada de consciência da personagem (“Hoje, pensou ela, 

hoje é o primeiro dia de minha vida: nasci”69) que, desnorteada, não suportou e 

sucumbiu à morte: “(...) É agora, é já, chegou a minha vez! E enorme como um 

transatlântico o Mercedes amarelo pegou-a”70.  

Em A hora da estrela, a descoberta de si torna-se insuportável, em Perto do 

coração selvagem, Joana vive na ambiguidade de sua condição humana e sua condição 

feminina. Lucrécia Neves, ao contrário, prefere a superfície da vida. A procura ou a 

negação da existência é uma tônica em Clarice Lispector e o fato dessa reflexão 

existencial em suas narrativas se materializarem no corpo feminino não é arbitrário.  

                                                             
65 LISPECTOR, 1998,  p. 72. 
66 LISPECTOR, 1998,  p. 73. 
67 LISPECTOR, 1998,  p. 76. 
68 LISPECTOR, 1998,  p. 76. 
69 LISPECTOR, 1998,  p. 80. 
70 LISPECTOR, 1998,  p. 79. 
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3.1.4 Epifania e corpo feminino 

 

 

Essa procura pode ser entendida como o resultado de um embate ontológico 

entre a condição feminina e a condição humana, em que o “destino de mulher” sempre 

vence. Exemplo emblemático é a personagem Ana do conto “Amor”³. Dona de casa, 

cuja única função é cuidar do marido e filhos, Ana seguia o destino que lhe cabia 

enquanto mulher. Mas ao se deparar com um cego mascando chicles (“O que havia mais 

que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava 

sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava 

chicles”71) vê-se diante de uma revelação existencial. Encontra-se consigo mesma e, de 

repente, a vida de outrora parecia não lhe caber: “E como uma estranha música, o 

mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia 

cegos?”72.  

A esse choque de realidade a crítica intitulou de epifania. Definida por Massaud 

Moisés (1970 apud SÁ ,1979, p. 165) como “o momento de lucidez plena, em que o ser 

descortina a realidade íntima das coisas e de si próprio”.  

 A epifania clariciana, mais do que revelação de si, é um procedimento de 

linguagem, artifício de arte, que gera tensão nas narrativas e contribui para “matizar os 

acontecimentos cotidianos e transfigurá-los em efetiva descoberta do real” (SÁ, 1979, p. 

166). Em Clarice Lispector, a epifania se efetiva, sobretudo, com as personagens 

femininas que, presas a valores morais e sociais, negam-se, para atender aos anseios do 

sistema patriarcal. O processo epifânico, nesse contexto então, surge como forma de 

libertação do corpo feminino, mesmo que por um instante.  

Na economia narrativa, a epifania inicia-se com um elemento ou um 

acontecimento trivial (o velho mascando chicles, por exemplo) que provoca uma 

mudança de estado das personagens as quais se deparam com outras possibilidades de 

existir. Todavia, é um momento apenas, uma pausa na vida cotidiana, um instante que, 

após se esvair, leva consigo as inquietações e crises identitárias que haviam sido 

                                                             
71 LISPECTOR, 2009, p. 21. 
72 LISPECTOR, 2009, p. 21. 
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despertadas. As personagens retornam à condição feminina, intactas, como se nada 

tivesse acontecido. Segundo Olga de Sá (1979, p. 201),  

 

 

embora não exista em Clarice nem sequer a menção da palavra epifania, 

contudo pode-se deduzir de sua ficção toda uma poética do instante, 

essencialmente ligada à linguagem, enquanto questiona o próprio ato de 

nomear os seres. 
 

  

 Acrescentamos que Lispector, mesmo não aludindo ao termo epifania em seus 

escritos, denomina esse instante de “estado de graça”73, o que nos permite associar com 

epifania. Em “A imitação da rosa”74, esse estado de graça desperta-se com um jarro de 

flores. Laura, personagem principal do conto, assusta-se com a beleza das rosas a ponto 

de se sentir incomodada: “Mas, sem saber por quê, estava um pouco constrangida, um 

pouco perturbada. Oh, nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema 

incomodava”75. Ao tomar consciência da beleza das rosas, Laura, por um instante, toma 

consciência de si: “Mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas: eram. Olhou-as 

com incredulidade: eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, 

pensaria: suas como nada até agora tinha sido”76. Nesse sentido, a protagonista, por 

meio da beleza das rosas, sente-se incomodada porque é compelida a confrontar-se 

consigo mesma.  

 Notamos, portanto, como o processo epifânico relaciona-se diretamente à 

existência feminina na medida em que desencadeia nas personagens uma felicidade 

perturbada e insuportável. A epifania surge como um momento de libertação e sustação 

das normas, mas essa sensação de liberdade, nunca antes experimentada pelas 

personagens, não dura mais que um instante. 

                                                             
73 Clarice Lispector publica no Jornal do Brasil, em 1968, um texto intitulado “Estado de graça” (SÁ, 

1979, p. 201). 
74 “A Imitação da rosa” compõe a coletânea de contos Laços de Família (1960). 
75 LISPECTOR, 2009, p.43. 
76 LISPECTOR, 2009, p. 46 
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4.  A (DES)CRUCIFICAÇÃO 

4.1 Um breve passeio pela A via crucis do corpo 

 

 

 “E era assunto perigoso”, “Fiquei chocada com a realidade”, “Se há indecências 

na história a culpa não é minha”, “(...) este é um mundo-cão”: essas são as impressões 

da própria Clarice Lispector no que concerne a sua coletânea de contos A via crucis do 

corpo, publicada pela primeira vez em 197477. O título do livro já nos adianta o que 

virá: o embate entre o sagrado (via crucis78) e o profano (do corpo). Nos contos dessa 

coletânea, os leitores são compelidos a entrar em contato com uma das pulsões mais 

primitivas do ser humano: o desejo sexual que, milenarmente, devido principalmente à 

moral judaico-cristã, foi recalcado por nós, por concebê-lo como sujo e pecaminoso. Tal 

desejo torna-se mais condenado se associado à mulher: a esta cabia a castidade. Em A 

via crucis do corpo essa pureza coloca-se em questão: as personagens femininas trazem 

à superfície o desejo interditado e suscitam desconforto nos leitores mais desprevenidos.  

 E é nesse sentido que Lispector parece mais uma vez se superar, do ponto de 

vista literário, elevando o corpo feminino ao corpo masculino que, ao contrário daquele, 

não foi repreendido da mesma forma e intensidade pela admissão de seus desejos. O 

corpo feminino circunscrito às micronarrativas de A via crucis do corpo ora assume 

suas pulsões sexuais e as vivencia, ora nega-as. A representação nesses contos não só da 

condição feminina, mas também de outros sujeitos silenciados na sociedade, permite-

nos pensar que essa escritora, atenta aos sinais, mais uma vez soube captar o real e 

refratá-lo em seu universo ficcional, pois, não nos esqueçamos que, em 1974, o controle 

dos corpos ganhou contornos até mais violentos com a Ditadura Militar. Em 

contrapartida, os movimentos de resistência, dentre eles o feminismo, também se 

fortaleceram na luta pela liberdade dos corpos.  

                                                             
77 Declarações de Clarice Lispector no primeiro texto do livro intitulado “Explicação” no qual a escritora 

tenta explicar a gênese da obra. 
78 Via-sacra é o percurso feito por Jesus carregando a sua cruz, rumo à crucificação. (LUCCHESI, 1991) 
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Nesse contexto, a literatura de Clarice Lispector mostra-se transgressora e 

feminista, desafiando a ditatura dos corpos ao propor a sua dessacralização. Segundo 

Lúcia Helena Viana (2003, p. 10),  

 

A irmandade feminina/feminista emergiu no texto das mulheres mais 

decididamente nos anos 60/70, pleiteando direitos no mundo público, 

deflagrando um processo de afirmação identitária que permanece avançando 

e tem como um dos seus espaços de combate a linguagem, lugar onde o 

conhecimento sobre nós mesmas se realiza e onde a subjetividade é 

construída. Ao multiplicarem-se o número de publicações de textos escritos 

por mulheres, multiplicam-se as possibilidades de conhecimento sobre as 
diferentes perspectivas pelas quais elas se dão a conhecer no mundo. 

 

 

 

 

À luz do supracitado, não há como o escritor – sujeito do tempo em que vive – 

recusar em sua arte os acontecimentos de sua época. A linguagem, para além da 

manifestação das subjetividades, é espaço de problematização e, mesmo que queira ser 

neutra, revela(-se) muito mais do que (se)esconde. E é nesse jogo de (des) 

mascaramento que A via crucis do corpo se situa. 

 O livro em questão vem carregado de polêmicas desde a sua gênese. Álvaro 

Pacheco, editor de Clarice Lispector, apresentou-lhe previamente três histórias reais que 

deveriam ser transformadas em contos. Ao que parece, Lispector relutou diante da 

possibilidade de escrever por encomenda. No entanto, devido a supostas dificuldades 

financeiras (GOTLIB, 2013), a escritora aceitou o trabalho.  

No primeiro texto da coletânea, intitulado “Explicação”, a escritora tenta 

justificar a criação do livro, mas ao explanar o motivo se contradiz. Essa contradição, na 

nossa leitura, é proposital e fundamental para o “realismo encenado” (Reguera, 2006) de 

A via crucis do corpo. Longe de ser um prefácio, “Explicação” é um texto estético que 

abre o projeto literário do livro. É na ambivalência que os contos dessa coletânea se 

constroem e se sustentam. Real e ficcional não se opõem, mas dividem o mesmo espaço 

na tessitura textual dos contos. Para Reguera (2006, p. 116),  

 

 

essa construção tensa e dissonante é regida, por exemplo, pela polifonia que 

ecoa, no desdobramento enunciativo, a partir das vozes de “escritores 
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ficcionalizados”, narradores, personagens. Desse modo, aquilo que foi 

dito/escrito passa a ser, ao longo da narração, desdito/desescrito. 
 

 

 

E no desdobramento das narrativas, os desfechos são sempre múltiplos e os 

significantes nunca são encerrados em um único significado. É esse o jogo literário 

proposto por Lispector, usando o texto como pretexto para desmascarar a suposta 

estabilidade e fixidez das palavras, dos sujeitos, dos corpos. 

Clarice Lispector, em “Explicação”, inicia, então, o jogo literário, de encenação, 

com o leitor, causando-lhe uma aparente, intencional e calculada confusão. Notemos o 

jogo:  

 
 

 

Meu editor me encomendou três histórias que, disse ele, realmente 

aconteceram. Os fatos eu tinha, faltava a imaginação. E era assunto perigoso. 

Respondi-lhe que não sabia fazer história de encomenda. Mas – enquanto ele 

me falava ao telefone – eu já sentia em mim a inspiração. (LISPECTOR, 

1991, p. 19) 
 

 

 

Nesses primeiros concisos períodos de “Explicação”, a escritora parece 

descortinar o seu processo de criação literária: ela não escreve por encomenda porque 

depende da imaginação para criar suas histórias. Todavia, em seguida se denega e 

afirma que, ao desligar o telefone, já sentia a inspiração tomando o seu corpo. Esse jogo 

de dito e desdito permeia os contos. Assim, “Explicação” inicia a encenação: os contos 

se articulam “sob os moldes de uma narrativa clássica; contudo, o que se narra e como 

se narra são direcionados pelo modo (dis)simulado como se tece o texto: uma escritora 

em processo, encenada e se encenando” (REGUERA, 2006, p. 232).  

A via crucis do corpo é uma encenação da escritora, da escritura, dos corpos. Um 

entrelaçamento de vozes (narrador, escritor, personagem) sob a tensão da “simulação 

(“parecer” e “não-ser”) e a dissimulação (“não-parecer” e “ser;’)” (REGUERA, 2006, p. 

23). “Explicação” traz também, em seu bojo, características de outros gêneros textuais, 

como o diário e a biografia: “Hoje é dia 12 de maio, Dia das Mães. Não fazia sentido 
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escrever nesse dia histórias que eu não queria que meus filhos lessem porque eu teria 

vergonha” (LISPECTOR, 1991, p. 20); e introduz conflitos presentes em vários outros 

textos da coletânea: a suposta inquietação (encenada) da escritora diante da escritura de 

um livro erótico e a discussão do valor literário da obra.  

 A condição de escritor que aparece em “Explicação” constitui também outros 

três contos: “O homem que apareceu”, “Por enquanto” e “Dia após dia”. Nesses contos, 

ficção e realidade engendram-se na voz de um narrador-personagem que nos leva a 

supor que se trata da própria Clarice Lispector.  

Em “O homem que apareceu”, a história é narrada em primeira pessoa por uma 

escritora mulher a qual faz menção no final da narrativa a mesma data aludida em 

“Explicação”: “Isso foi ontem, sábado. Hoje é domingo, 12 de maio, Dias das Mães. 

Como é que posso ser mãe para este homem? Perguntou-me e não há resposta. Não há 

resposta para nada. Fui me deitar. Eu tinha morrido”79. Embora a hipótese biográfica 

seja plausível, trabalhamos com a noção de escrita encenada que não descarta nenhuma 

possibilidade interpretativa, para não correr o risco de reduzir A via crucis do corpo a 

“um livro sobredeterminado por uma intenção autoral, que viesse depositar um sentido 

único e preciso a ele” (REGUERA, 2006, p. 127). O jogo narrativo (encenação) se 

instaura exatamente em virtude de não sabermos se o narrador-personagem é a própria 

Clarice Lispector ficcionalizada.  

Nesse jogo, várias pistas são dadas ao leitor de modo a construir uma unidade 

textual entre os contos e explorar a ambivalência narrativa. A referência a 12 de maio 

em “O homem que apareceu”, em “Explicação” (“Hoje é dia 12 de maio, Dia das 

Mães”80), em “Por enquanto” (“Eu tinha pedido para ele não sucumbir à imposição do 

comércio que explora o dia das mães”81), em “Dia após dia” (“Ontem, dia 12 de maio, 

Dias das Mães, não vieram as pessoas que tinham dito que vinham”82), a aparição de um 

personagem cujo nome aparece tanto em “O homem que apareceu” (“Ora essa, de que o 

quê? Eu me chamava Cláudio Brito”83) e em “Explicação” (“Até já tinha escolhido um 

                                                             
79 LISPECTOR, 1991, p. 57. 
80 LISPECTOR, 1991, p. 20. 
81 LISPECTOR, 1991, p. 65. 
82 LISPECTOR, 1991, p. 69. 
83 LISPECTOR, 1991, p. 52. 
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nome bastante simpático: Cláudio Lemos”84), a discussão sobre a concepção de 

literatura e valor literário em “Explicação” (“Uma pessoa leu meus contos e disse que 

aquilo não era literatura, era lixo”85), em “O homem que apareceu” (“qualquer gato, 

qualquer cachorro vale mais do que a literatura”86), em “Por enquanto” (“Por falar em 

Machado de Assis, estou com saudade dele. Parece mentira mas não tenho nenhum livro 

dele em minha estante. José de Alencar, eu nem me lembro se li alguma vez”87), em 

“Dia após dia” (“Não sei por que as pessoas dão tanto importância à literatura”88); todas 

essas referências intratextuais constroem uma relação de continuidade narrativa para a 

qual o leitor também contribui, atuando, identificando e juntando os fragmentos, 

estabelecendo sentidos, e assumindo posições interpretativas.  

Ademais, a escritora ficcionalizada desses contos tece alusões ao próprio 

processo de criação do livro (“Eu lhe contei um pouco as histórias que havia escrito. Ele 

ouviu e disse: está bem. Contei-lhe que meu primeiro conto se chamava “Miss 

Algrave”. Ele disse: “grave” é túmulo”89), possibilitando-nos afirmar que A via crucis 

do corpo pode ser lido como uma metaficção encenada, na medida em que os jogos 

textuais colocam em questão a veracidade das referências sobre o projeto literário do 

livro. Na nossa leitura, talvez façam parte da própria dis(simulação) escritural. À 

medida que o leitor vai sendo apresentado aos contos, o escritor ficcionalizado se 

intromete desnudando o próprio processo criativo. 

De resto, para corroborar a premissa de que “Explicação” também é um conto, 

destacamos que, embora a escritora afirme que o livro é composto por treze histórias, 

alguns indícios nos levam a uma outra interpretação. A linha que seguimos é que a 

própria escritora é uma personagem dos contos (escritora ficcionalizada). Assim, 

considerando “Explicação” como ficção, teríamos quatorze contos. Aliás, o título da 

coletânea consolida nossa posição interpretativa. A via crucis do corpo remonta à Via-

sacra do Cristianismo. Trata-se do percurso feito por Jesus, com uma cruz nas costas, 

que culminou na sua crucificação, somando quatorze etapas ou estações que delineiam 

as principais cenas da “Paixão de Cristo” (LUCCHESI, 1991). Portanto, A via crucis do 

                                                             
84 LISPECTOR, 1991, p. 20. 
85 LISPECTOR, 1991, p. 20. 
86 LISPECTOR, 1991, p. 53. 
87 LISPECTOR, 1991, p. 67. 
88 LISPECTOR, 1991, p. 71. 
89 Fragmento do conto “Dia após dia”. LISPECTOR, 1991, p. 70. 
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corpo, na leitura que aqui propomos, é composto não por treze, mas por quatorze 

narrativas que trazem à tona a relação conflituosa e perturbadora entre o profano e o 

sagrado.  

Com efeito, a reiteração na nossa análise da multiplicidade de sentidos dos 

signos linguísticos em A via crucis do corpo nos inclina a sublinhar a dubiedade que o 

vocábulo “corpo”, do título da obra, encerra. Corpo não se refere apenas à realidade 

material humana permeada pelo embate entre o sagrado e o profano, mas também, 

metalinguisticamente, à construção da obra como um “corpo escritural” encenado  

(REGUERA, 2006) com o propósito de desestabilizar as convenções utilizando-se das 

próprias convenções. Sobre isso, Reguera (2006, p. 226) aponta que “em A via crucis do 

corpo observam-se estruturas típicas de uma narrativa convencional, por exemplo, o 

“conto clássico”, e da cultura ocidental, porém, tramadas de modo ambivalente”. As 

vozes dissonantes, como a do narrador que finge distanciamento ao narrar, mas 

intromete-se nas histórias atuando como um personagem, como mostraremos na análise; 

os desfechos em aberto e os personagens subversivos apontam para a noção de realismo 

encenado. Assim, parodia-se a estrutura arquetípica do conto com a finalidade de refutá-

la, negando uma suposta adequação às normas da linguagem, da escrita e do corpo. 

 Se em “Explicação”, “O homem que apareceu”, “Por enquanto” e “Dia após 

dia”, apontamos a encenação da escritura (REGUERA, 2006), nos outros dez contos, 

deparamo-nos com a encenação do corpo. O leque de corpos desviantes que passam 

pela via crucis oferece um “cardápio” variado de sujeitos que sempre foram - e 

continuam sendo – relegados pela sociedade. No entanto, esses sujeitos são narrados à 

luz de um realismo cômico, irônico e, por vezes, grotesco. Os corpos dos personagens 

sempre descritos de forma exagerada (grotesco), os nomes dos personagens no 

diminutivo ou aumentativo e os acontecimentos inusitados (cômico), além dos 

recorrentes comentários do narrador (irônico) são alguns aspectos que compõem a 

tessitura narrativa viacruciana. Essas formulações ficarão mais evidentes nos quatro 

contos que serão analisados de modo mais aprofundado.   

Em “Miss Algrave”, primeiro conto do livro, emerge um corpo interditado. Ruth 

Algrave era datilógrafa, solteira e virgem. Uma mulher “grave”, austera em sua visão de 

mundo: “Até as crianças eram imorais. Evitava-as E lamentava muito ter nascido da 
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incontinência de seu pai e de sua mãe. Sentia pudor deles não terem tido pudor”90. 

Possuía aversão às pessoas que se entregavam aos “prazeres da carne” (“Sentia-se 

ofendida pela humanidade”91). A autorrepressão era tão “grave” que “tomava banho só 

uma vez por semana, no sábado. Para não ver o seu corpo nu, não tirava nem as 

calcinhas nem o sutiã”92. Ruth era atormentada pela lembrança da infância, na qual ela e 

o primo Jack brincavam de marido e mulher93 na cama da avó. Tudo que remetia ao 

intercurso sexual, a personagem condenava. Todavia, “Ruth Algrave, antes pudica 

(sacra), passa por um “ritual de iniciação”, de modo que concretize os seus desejos 

carnais” (REGUERA, 2006, p. 247).  

Ixtlan, um ser do planeta Saturno, surge misteriosamente em uma noite de lua 

cheia para concretizar os desejos da protagonista. A cena inusitada provoca 

estranhamento pela inverossimilhança (“Eles se entendiam em Sânscrito. Seu contato 

era frio como o de uma lagartixa, dava-lhe calafrios. Ixtlan tinha sobre a cabeça uma 

coroa de cobras entrelaçadas, mansas pelo terror de poder morrer”94), mas, ao mesmo 

tempo, é o que confere ao conto a comicidade. O leitor assiste, então, à transformação 

radical de Ruth Algrave. A sua autointerdição descamba para o outro extremo: a 

transgressão. Ruth Algrave torna-se prostituta. O corpo sagrado de Ruth se profaniza. 

Tão “grave” como Ruth Algrave é Maria Aparecida (Cidinha) do conto “A 

língua do “P””. Cidinha era professora, virgem e “severa”. A tensão entre não-ser e 

parecer (simulação) se instaura no início do conto: “Nem rica nem pobre: remediada. 

Mas vestia-se com apuro. Parecia rica”95. Cidinha parecia severa, mas o que fica 

perceptível ao longo do percurso narrativo é que ela, na realidade, autorrepreendia-se: 

“Cidinha não sabia e tremia de medo. Ela mal se conhecia. Aliás nunca se conhecera 

por dentro”96. Na iminência de um hipotético estupro dentro de um trem para Nova 

Iorque, Cidinha inicia um processo de autoconhecimento: “A moça inquieta. Os homens 

                                                             
90 LISPECTOR, 1991, p. 28. 
91 LISPECTOR, 1991, p. 26. 
92 LISPECTOR, 1991, p. 26. 
93 “(...) quando era pequena, com uns sete anos de idade, brincava de marido e mulher com seu primo 

Jack, na cama grande da vovó” (LISPECTOR, 1991, p. 25). 
94 LISPECTOR, 1991, p. 30. 
95 LISPECTOR, 1991, p. 87. 
96 LISPECTOR, 1991, p. 88. 



66 

 

em alerta. Meu Deus, pensou a moça, o que é que querem de mim? Não tinha resposta. 

E ainda por cima era virgem. Por que, mas por que pensara na própria virgindade?”97.  

Os homens que se comunicavam por meio da língua do P (“Queperopo 

cupurrapar apa mopoçapa. Epe vopocepê?98) desencadeiam a subversão da 

performatividade de gênero de Cidinha. Como estratégia de sobrevivência, a 

personagem finge-se de prostituta, pois, segundo ela, os homens não se atraem por 

“vagabunda”. Com trejeitos sensuais, a saia levantada e os seios à mostra, Cidinha se 

insinua para os homens que ficam atônitos. A tensão entre não-ser e parecer nos leva a 

questionar se a atitude de Cidinha configura-se como sobrevivência ou autorrealização. 

O desfecho parece apontar para a autorrealização: “O que a preocupava era o seguinte: 

quando os dois haviam falado em currá-la, tinha tido vontade de ser currada”99. Assim, 

mais um conto constrói-se a partir de um processo de profanação (o corpo transgredido) 

do sagrado (o corpo virgem). 

Já no conto “O corpo”, narrado em terceira pessoa, sobressai-se, de antemão, a 

atmosfera grotesca criada pela caracterização dos personagens e pelos elementos 

hiperbolizados nas cenas: “gordas colheres de grosso creme de leite”100, “grandes 

comidas”101, “enormes seios”102, “camisolas cheias de sexo”103, etc.   

Xavier é descrito como “truculento e sanguíneo”104, comparado a um touro, 

devido ao seu tamanho e força, e Beatriz era “gorda e enxudiosa”105. Bígamo, Xavier 

morava com Carmem e Beatriz, as quais possuíam características opostas. Carla, magra 

e refinada, Beatriz, gorda e desavergonhada. As duas relacionavam-se, de modo 

esporádico, homoeroticamente: “Às vezes as duas se deitavam na cama. Longo era o 

dia. E, apesar de não serem homossexuais, se excitavam uma à outra e faziam amor. 

Amor triste”106. E Xavier, ao descobrir tal fato, queria que as duas tivessem relações 

sexuais na sua presença. Obedecendo ao pedido de Xavier, elas tentaram, mas, na frente 

                                                             
97 LISPECTOR, 1991, p. 89. 
98 LISPECTOR, 1991, p. 88. 
99 LISPECTOR, 1991, p. 90. 
100 LISPECTOR, 1991, p. 35. 
101 LISPECTOR, 1991, p. 36. 
102 LISPECTOR, 1991, p. 36. 
103 LISPECTOR, 1991, p. 36. 
104 LISPECTOR, 1991, p. 35. 
105 LISPECTOR, 1991, p. 35. 
106 LISPECTOR, 1991, p. 37. 
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dele, só conseguiram chorar e irritá-lo. Porém, na ausência de Xavier, “as duas foram 

para a cama e com sucesso”107.   

A relação entre as personagens não se justifica pela atração, mas pelo sentimento 

de vingança que passa a prosperar após a descoberta da traição de Xavier com uma 

prostituta, culminando em seu assassinato friamente premeditado: “Foram armadas. O 

quarto estava escuro. Elas fraquejaram erradamente, apunhalando o cobertor. Era noite 

fria. Então conseguiram distinguir o corpo adormecido de Xavier. O rico sangue de 

Xavier escorria pela cama, pelo chão, um desperdício”108. Premeditada também é a ação 

do narrador no conto que, ironicamente (“um desperdício”), vale-se do realismo para 

transfigurá-lo mediante a exploração ambivalente dos vocábulos. 

 Narrado em terceira pessoa, “Via crucis” narra comicamente o episódio do 

nascimento de uma criança que não foi concebida pelo intercurso sexual. Para além do 

título do conto que nos remete ao universo judaico-cristão, a alusão ao episódio bíblico 

do nascimento de Jesus Cristo, filho da Virgem Maria, ficará mais evidente na 

atribuição do nome da criança: “Que nome lhe daria? Só podia lhe dar um nome: 

Jesus”109.  

A partir do episódio inverossímil (Maria das Dores era virgem e o marido, 

Emmanuel, impotente) que compromete o suposto realismo do conto110, uma série de 

referências à Bíblia é feita no percurso narrativo, como o uso de nomes bíblicos (“Em 

casa encontrou o marido lendo jornal e de chinelos. Contou-lhe o que acontecia. O 

homem se assustou: - Então eu sou São José? – É, foi a resposta lacônica”111), a escolha 

dos padrinhos (“Como madrinha do filho escolhera a Virgem Maria. E para padrinho o 

Cristo”112), a transformação da aparência de Emmanuel (“São José deixara crescer a 

barba grisalha e os longos cabelos chegavam-lhe aos ombros”113) e ainda a menção à via 

crucis no desfecho da narrativa: “Não se sabe se essa criança teve que passar pela via 

crucis. Todos passam”114. Assim, o episódio bíblico é retratado no conto de forma 

                                                             
107 LISPECTOR, 1991, p. 38. 
108 LISPECTOR, 1991, p. 41 
109 LISPECTOR, 1991, p. 46. 
110 Por isso, trabalhamos com a noção de realismo encenado (REGUERA, 2006). 
111 LISPECTOR, 1991, p. 46. 
112 LISPECTOR, 1991, p. 47. 
113 LISPECTOR, 1991, p. 48. 
114 LISPECTOR, 1991, p. 50. 
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irônica, subvertendo toda a atmosfera sagrada que o envolve, profanando-o por meio de 

um realismo (dis)simulado. 

A tensão entre profano e sagrado adquire contornos mais complexos com a 

retratação da velhice em “Ruído de Passos” e “Mas vai chover”. No entanto, em “Ruído 

de Passos” sobressai-se a relação entre interdição (sagrado) e corpo feminino, e em 

“Mas vai chover” o corpo feminino transgride (profano) as interdições ligadas à velhice. 

É o que veremos na análise que faremos. Já em “Ele me bebeu” e “Praça Mauá”, a 

(dis)simulação entre ser e parecer suscita questões sobre identidade de gênero e 

sexualidade, as quais nos levam à pergunta inevitável: o que é ser mulher? Tentaremos 

responder na discussão dos contos. 

 

 

4.2 Corpo e velhice 

 

 

O corpo. Hospedeiro de nossos órgãos e células. Comprovação física e 

inquestionável de nossa existência humana. Lugar de individuação, mas também da 

diferença. Corpos femininos e masculinos marcados e demarcados por símbolos sociais 

e culturais:  

 

 

 

o corpo não é um universo independente, fechado em si mesmo, à imagem do 

modelo anatômico, dos códigos de saber-viver ou do modelo mecanicista. O 

homem bem em carne (no sentido simbólico), é um campo de força em poder 

de ação sobre o mundo, e sempre a ponto de ser influenciado por ele. 

(BRETON, 2011, p. 50)  
 

 

 

O corpo, portanto, não é apenas um corpo, mas um sistema de valor. O corpo 

masculino, feminino, cis, trans, branco, negro, magro, gordo, saudável, doente, jovem e 

velho. Hierárquica e dicotomicamente, a sociedade construiu o mundo e os seres que 

nele habita e, como consequência, instituiu o modelo. Em oposição a este, a alteridade, 

o desvio da norma. Nesses pares de adjetivos atribuídos ao corpo, já sabemos quem se 
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configura como a alteridade, o desvio. E o corpo-desvio tenta sobreviver aos percalços 

de sua interdita existência e prosseguir pela via crucis até o seu implacável destino: a 

sua crucificação. 

 A censura ao corpo é tão mais prescrita se ele se distancia da norma, pois 

oferece perigo. Assim, os corpos-desvios são controlados incessantemente pelas 

instâncias de poder. O corpo feminino (corpo-desvio) ocupa um lugar central que, assim 

regulado, opera na manutenção da ordem social. Interditadas as potencialidades do 

corpo feminino, a manifestação de mulheridades dá lugar a uma única forma de 

mulheridade legítima: a mulher branca, heterossexual, cisgênera, jovem, magra e 

saudável. Essa constatação parece ficar mais evidente quando nos propomos a olhar 

para Cândida Raposo, personagem do conto “Ruído de Passos”, e Maria Angélica, 

personagem do conto “Mas vai chover”. 

 

 

4.2.1 A negação do corpo: sexualidade e interdição em “Ruído de Passos”   

 

 

O corpo feminino de Cândida Raposo é um corpo velho. De oitenta e um anos 

de idade.  Por consequência, enrugado e sem beleza (aos “olhos” da sociedade), assim 

como a própria linguagem do conto, realista, direta e sem metáforas. Realidade inegável 

da passagem do tempo, o corpo da protagonista nos impulsiona à reflexão do que, nós, 

seres humanos, trabalhamos arduamente em negar: o envelhecimento e a morte.  

Na sociedade ocidental moderna, uma pessoa idosa, antes de simbolizar a 

experiência, representa o futuro que adiamos e rejeitamos cotidianamente por meio de 

cremes antirrugas, cirurgias estéticas e tintas para combater os cabelos brancos. O idoso 

ocupa no seio da sociedade o lugar da abjeção. Sobre isso, Motta (2011, p.38) bem 

coloca que  
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da mesma forma como sempre as mulheres foram ligadas à ‘natureza’, como 

forma de dominação e controle – e toda a fase inicial do feminismo dos anos 

60/70 foi um enorme movimento de esclarecimento e recusa a esse 

determinismo bioideológico –, assim ainda é feito com ‘os velhos’. Mas de 

maneira diferente – e pior. É como se eles estivessem numa dimensão não 

produtiva e terminal da natureza – resíduos da natureza, objetos de necessário 

descarte. Não se reproduzem mais, não produzem trabalho e bens materiais 

(ou não se permite que produzam, segundo os cânones do capitalismo). Em 
suma, não reproduziriam a sociedade. Portanto, ‘não pertencem’ a ela.  

 

 

 

Produto descartável, o corpo velho, na percepção social, é também um corpo 

desprovido de erotismo, este entendido como a manifestação intensa de desejo sexual, 

da atividade sexual propriamente dita do ser humano (BATAILLE, 2014) ou, nos 

dizeres de Octavio Paz (1994, p. 24), “sexualidade transfigurada pela imaginação 

humana”. Para Breton (2011, p. 224), “a pessoa idosa resvala lentamente para fora do 

campo simbólico, transgride os valores centrais da Modernidade: a juventude, a 

sedução, a vitalidade, o trabalho”. Em uma sociedade estruturada pelo sexo, um corpo 

dessexualidado é um corpo sem vida, sem utilidade, relegado à invisibilidade. Em 

contrapartida, se em um corpo velho, a atividade erótica se manifesta, esta é logo 

interditada e submetida a julgamentos. Tais julgamentos advêm não só dos jovens, dos 

adultos, como também dos próprios idosos, resultando no (auto)controle do corpo na 

velhice (DEBERT; BRIGEIRO, 2012).  

Esse (auto)controle origina-se do discurso gerontológico tradicional, 

predominante até a década de 60, da velhice desprovida de função sexual, que culminou 

no “mito da velhice assexuada”, ideia que vem sendo desmontada pela gerontologia 

moderna, psicanalistas e demógrafos, de acordo com os pesquisadores: 

 

 

 

Independentemente do enfoque conceitual adotado, a maioria das publicações 
menciona a existência de uma concepção social do fim da vida sexual na 

velhice, tida como generalizada e errônea. Evidenciada através de uma série 

de preconceitos, a leitura convencional sobre o assunto seria responsável 

inclusive por uma interdição simbólica da prática sexual nos momentos mais 

avançados da vida. (DEBERT; BRIGEIRO, 2012, p. 39) 
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Mas se do ponto de vista da sexualidade, o corpo velho sofre com a regulação, 

para a mulher idosa, a interdição se manifesta de forma mais veemente, como é o caso 

da protagonista.  

Aos oitenta e um anos de idade, a protagonista de “Ruído de Passos” ainda tinha 

a “vertigem de viver"115. Vertigem esta que se intensificava em algumas ocasiões, tais 

como quando ia para a fazenda e sentia a natureza pulsando: “a altitude, o verde das 

árvores, a chuva, tudo isso a piorava”116. O narrador descreve oniscientemente a 

inquietação dessa mulher idosa que se sentia culpada face ao seu “desejo de prazer”117. 

Ao aspirar profundamente uma rosa, Cândida parecia se transportar para as lembranças 

de quando era jovem: “Fora linda na juventude”118, despertando-lhe o vigor de um 

corpo jovem e belo que naturalmente exala erotismo. No entanto, sentia-se 

envergonhada pela sua pulsão erótica, pois, na sua percepção, a velhice não é um 

estágio da vida em que se manifesta desejo sexual, como podemos constatar no diálogo 

entre ela e o ginecologista: 

 

 

   - Quando é que passa? 
- Passa o quê, minha senhora? 
- A coisa. 
- Que coisa? 
- A coisa, repetiu. O desejo de prazer, disse enfim. 
- Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca. 
Olhou-o espantada. 
- Mas eu tenho oitenta e um anos de idade! (LISPECTOR, 1991, p. 

76-77) 
 

 

 

A imagem que a idosa tem de si reflete, na realidade, o imaginário social do 

corpo velho: “o sentimento de uma ensomatose (queda do corpo) não é um dado bruto, 

é a interiorização de um juízo que deprecia a velhice, antes de ser um juízo pessoal” 

(BRETON, 2011, p. 236). Assim, o indivíduo idoso sucumbe ao juízo de valor que a 

sociedade atribuiu ao seu corpo. Nas palavras de Beauvoir (1990, p. 393),  

 

 

                                                             
115 Expressão extraída do conto “Ruído de Passos”.  
116 LISPECTOR, 1991, p. 75. 
117 Expressão extraída do conto “Ruído de Passos”. 
118 A via crucis do corpo, p. 75. 
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a pessoa idosa dobra-se ao ideal convencional que lhe é proposto. Teme o 

escândalo, ou simplesmente o ridículo. Torna-se escrava do “o que vão 

dizer”. Interioriza as obrigações de decência e de castidade impostas pela 

sociedade. Seus próprios desejos a envergonham, e ela os nega: recusa-se a 

ser, aos seus próprios olhos, um velho lúbrico, uma velha devassa. Defende-

se das pulsões sexuais, ao ponto de rechaçá-las para inconsciente. 

 

A autopercepção de uma pessoa idosa é, antes, a de uma sociedade que 

dicotomiza o jovem (belo e erotizado) e o velho (feio e desprovido de erotismo). Lévi-

Strauss relata que, na língua dos índios nambiquaras, existe uma única palavra para 

dizer “jovem e bonito” e uma única palavra para expressar “velho e feio” (BEAUVOIR, 

1990, p. 12), denunciando, assim, como a própria língua de um povo reflete a cultura 

excludente e discriminatória que a maioria das sociedades continua reforçando em suas 

práticas cotidianas, reiterando as alteridades. Beauvoir (1990, 364) também constata 

essa relação da feiura com a velhice: “nem na literatura, nem na vida, encontrei 

qualquer mulher que considerasse sua velhice com complacência. Do mesmo modo, 

nunca se fala em “bela velha”; no máximo se dirá “uma encantadora anciã.” E ainda 

acrescenta como, aos olhos dos outros, a velhice se apresenta de forma diferente para 

homens e mulheres: “admiramos certos ‘belos velhos’; o macho não é uma presa; não se 

exige dele nem frescor, nem doçura, nem graça, mas a força e as rugas não contradizem 

esse ideal viril”.  

O homem velho simboliza experiência e sabedoria, ao passo que a mulher velha 

o fim da sensualidade feminina. Por isso, as mulheres tendem a recusar a velhice de 

forma muito mais incisiva que os homens. Pintam os cabelos, recorrem a plásticas, 

escondem a idade. A velhice para as mulheres configura-se como a perda da 

feminilidade e o peso da idade se torna para elas uma “radical desqualificação” 

(BEAUVOIR, 1991, p. 361). A intelectualidade sempre foi um atributo construído 

como sendo masculino. À mulher, sempre valorizada e resumida aos contornos de seu 

corpo. Logo, perdendo a formosura de um corpo jovem, a mulher perde sua autoestima, 

ao passo que a intelectualidade do homem permanece viva, independe de sua idade; o 

poder de patriarca permanece intocável.   

A interiorização desses valores em Cândida é tão eficaz que ela recorre a um 

profissional para tentar entender por que o seu corpo ainda manifestava estímulos 
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sexuais e, ao obter a resposta de que sua “vertigem” não teria nada de anormal, a 

protagonista rebate incisivamente:  

 

 

 

- Mas isso é um inferno! 
- É a vida, senhora Raposo. 
A vida era isso, então? essa falta de vergonha? (LISPECTOR, 1991, p. 76) 

 

 

 
 

O inferno, espaço bíblico onde jazem os pecadores, intensifica a dramaticidade 

da protagonista diante de seu desejo violento que não passa. Paradoxalmente, para ela 

esse desejo é vida (remete-lhe ao vigor da juventude) e morte (remete-lhe à instância do 

pecado). A dificuldade da protagonista em aceitar a sua vertigem (“a vida era isso, 

então? essa falta de vergonha?”) é antes o resultado da cultura ocidental que condena a 

sexualidade na velhice, principalmente feminina. Assim, escrava de sua condição 

feminina, “a mulher idosa quer ser decente tanto nas conversas, quanto no 

comportamento” (BEAUVOIR, 1990, p. 429). E caso isso não aconteça, ela se 

autocondena. 

 Em contrapartida, o apelo dramático (“mas isso é um inferno!”) da protagonista 

desdobra-se em comicidade considerando o exagero imprimido (“inferno”) pela não 

aceitação de sua “vertigem” no estágio da vida em que se encontra. A comicidade 

associada ao absurdo e exagero da cena marca o realismo grotesco que perpassa não só 

esse conto, mas outros contos de A via crucis do corpo.  No realismo grotesco, há um 

mundo alheio, estranho e desordenado que explora a desarmonia dos seres e do mundo. 

Neste, confluem-se o horror e o riso:  

 

 

 

O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não o é.  O horror, mesclado ao 

sorriso, tem seu fundamento justamente na experiência de que nosso mundo 

confiável e aparentemente arrimado numa ordem bem firme, se alheia sob a 

irrupção de poderes abismais, se desarticula nas juntas e nas formas e se 

dissolve em suas ordenações. (KAYSER, 1957, p. 40) 
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O corpo velho, disforme e desfeito, é um corpo grotesco, ao contrário do corpo 

jovem e harmônico que remete à instância da beleza. O culto ao corpo jovem pela 

sociedade ocidental moderna se confirma na angústia da senhora Raposo: “ninguém me 

quer mais”119 ao constatar que, para a satisfação de seu desejo, ela teria de recorrer a 

autossatisfação: “e... e se eu me arranjasse sozinha? O senhor entende o que eu quero 

dizer?”120. Diante da aprovação do ginecologista (“pode ser um remédio”), a 

protagonista deixa o consultório, encontra sua filha e descobre na masturbação uma 

forma de exercer a sua sexualidade ainda latejante: 

 

 

Nessa mesma noite deu um jeito e solitária satisfez-se. Mudos fogos de 

artifícios. Depois chorou.    Tinha vergonha. Daí em diante usaria o mesmo 

processo. Sempre triste. É a vida, senhora Raposo, é a vida. Até a bênção da 

morte. A morte. Pareceu-lhe ouvir ruído de passos. Os passos de seu marido 

Antenor Raposo. (LISPECTOR, 1991, p. 76)  
 

 

 

Após o gozo, no entanto, veio a culpa: assim o narrador parece nos sugerir ao 

relatar a angústia da personagem, depois da prática da masturbação. Ela sentia 

vergonha, era tomada pela tristeza e, por isso, chorava. Submergida pela experiência 

inevitável do “pecado”, ela se autocrucifica. Inevitável porque, como aponta Bataille 

(2014, p. 53), “o erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem”. Sendo parte 

constitutiva do indivíduo, o desejo sexual não só se manifesta no corpo humano como 

deve ser satisfeito, por isso, mesmo submetida à autocrucificação, a protagonista 

continua se autossatisfazendo: “Daí em diante usaria o mesmo processo”.  

Bataille (2014), em um extenso e aprofundado estudo sobre o erotismo, 

denominará a experiência do pecado de transgressão do interdito. No pensamento 

Batailliano, os interditos são as restrições impostas no âmbito da sociedade pelos 

próprios seres humanos que dela faz parte, com vistas a garantir a manutenção da ordem 

e o progresso social. Esses interditos são, inclusive, um dos aspectos de diferenciação 

entre o ser humano e os animais. No reino animal, a sexualidade se configura como um 

instinto necessário à sobrevivência e à perpetuação da espécie. Não há interdito. Entre 

os homens, o exercício da sexualidade se torna mais complexo, pois a sua finalidade 

não é apenas a reprodução (natureza), mas também e principalmente o prazer. Ela (a 

                                                             
119 LISPECTOR, 1991, p. 76 
120 LISPECTOR, 1991, p. 76. 
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sexualidade) é parte constitutiva na organização social humana. Assim, para os avanços 

e descobertas científicas, atividades laborais, a sexualidade precisa ser interditada, 

regulada, caso contrário não haveria progresso. Sobre isso, Octavio Paz (1994, 18) 

aponta:  

 

 
 

Em todas as sociedades há um conjunto de proibições e tabus - também de 

estímulos e incentivos - destinados a regular e controlar o instinto sexual. 

Essas regras servem simultaneamente à sociedade (cultura) e à reprodução 

(natureza). Sem elas a família se desintegraria, e com esta toda a sociedade.  
 

 

 

Aqui cabe uma diferenciação mais concisa entre atividade sexual e atividade 

erótica. Entre os animais, podemos dizer que não existe atividade erótica, mas somente 

atividade sexual. Entre os humanos, à atividade sexual vincula-se a atividade erótica. 

Como aponta Paz (1994, p. 14), “antes de tudo, o erotismo é exclusivamente humano; é 

sexualidade socializada e transfigurada pela imaginação e vontade dos homens”.  

Os interditos e as transgressões são necessários, de acordo com Bataille (2014), 

em um mundo que se ordena em torno da prática laboral. À medida que as sociedades 

evoluíram em decorrência da intensificação do trabalho, o ser humano se tornou mais 

interditado. Na pré-história, o homem possuía um caráter mais animalesco e pouco 

civilizado, embora já se soubesse que trabalhava, considerando os registros de suas 

ferramentas. Mas a finalidade do trabalho nesse período era a subsistência. Os interditos 

se multiplicaram com o progresso social, entre eles aqueles vinculados à sexualidade. 

Nas palavras de Bataille (2014, p. 54),  

 

 

 

é legítimo pensar que o interdito que regula e limita a sexualidade também 

foi um contragolpe ao trabalho, e que o conjunto de condutas humanas 

fundamentais – trabalho, consciência da morte, sexualidade contida – 

remontam ao mesmo período recuado.  

 

 

Do período Paleolítico inferior, médio, que, temos de salientar, duraram 

milênios, o homem foi perdendo a sua animalidade e, aos poucos, a sexualidade passa 

de sem vergonha a envergonhada (Bataille, 2014). O homem de quem somos 
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imediatamente descendentes situa-se no Paleolítico superior e remete ao tempo das 

cavernas, possuindo já em sua constituição as mudanças que foram mencionadas.  

 O mundo do trabalho impede, pois, a manifestação da violência do desejo. 

Enquanto se trabalha, o sujeito nega os seus impulsos sexuais, caso contrário, o 

desenvolvimento da sociedade estaria comprometido. Assim, os interditos sexuais são 

necessários em um mundo que tem como base o princípio da razoabilidade, sendo esta a 

responsável pela evolução humana. Segundo Bataille (2014, p. 64), “a colet ividade 

humana, em parte consagrada ao trabalho, se define nos interditos, sem os quais ela não 

teria se tornado esse mundo do trabalho que ela é essencialmente”. O trabalho é, ao 

mesmo tempo, causa e consequência da negação do desejo. 

Em se tratando da personagem Cândida Raposo, notamos dois interditos: um 

ligado à sexualidade na velhice, outro vinculado à masturbação feminina. De acordo 

com Bataille (2014, p. 132), “em toda parte – e sem dúvida desde os tempos mais 

antigos – nossa atividade sexual é adstrita ao segredo; em toda parte, embora em graus 

variáveis, ela é vista como contrária a nossa dignidade”. A esse pensamento, 

acrescentamos também que, se a atividade sexual humana (ou tudo que se refere ao 

corpo) é condicionada a regras e considerada pecaminosa (do ponto de vista religioso) 

em maior ou menor grau a depender da sociedade, o corpo feminino é o que mais sofreu 

e ainda sofre com essa condenação. A mulher ocupa um lugar especial nessa discussão 

sobre interdição, pois os interditos ligados ao seu corpo comprometeram a sua liberdade 

no decorrer dos séculos e deixaram marcas profundas na sua formação identitária, esta 

sempre construída com base no que a sociedade idealiza como mulher.  

Em se tratando da mulher idosa, Motta (2002, p. 47), após entrevistas com 

grupos de idosos, aponta que “as idosas, fiéis à trajetória feminina tradicional, 

costumam silenciar sobre sua sexualidade”, pois “se antes era tabu, se não tinham o 

hábito dessa confidência, por que se sentiriam à vontade agora?”. Essa constatação nos 

permite pensar como o interdito sexual ligado à velhice, especificamente à mulher 

idosa, opera na narrativa clariciana, quando analisamos o sentimento de vergonha da 

protagonista ao notar que seu corpo ainda lhe enviava mensagens de apelo sexual. Nesse 

ponto, cabe destacarmos como os homens idosos encaram a sua sexualidade de forma 

oposta às mulheres. Motta (2002) constata que as falas de conteúdo sexual são 
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recorrentes e imperativas em grupos masculinos, quase sempre demonstrando tristeza 

pela diminuição do desejo ou por não possuírem o mesmo desempenho sexual da 

juventude. Ao contrário, Cândida, relegada a sua condição feminina, manifesta tristeza 

justamente por sentir desejo sexual. Ademais, a relação com a sexualidade que ambos 

os gêneros parecem ter na velhice parece não ser muito diferente da juventude:  

 

 

 

no ‘inverno’ da vida, os homens ainda tentam (re) produzir ‘tempestades’ 

afetivo-sexuais; as mulheres silenciam ou ‘congelam’ ciosamente (ou 

cansadas, pelo muito que foram manipuladas em sua trajetória de vida) a 
sexualidade; a ‘plateia’ acha graça (afinal, ‘quem gosta de velho é 

reumatismo’ (MOTTA, 2002, p. 47). 
 

 

 

 

No âmbito da sociedade, algumas manifestações de sexualidade são legítimas e 

aceitáveis para o homem, ao passo que, para as mulheres, são interditadas, como é o 

caso da masturbação. Sob o signo do silêncio ou da condenação, a masturbação 

feminina era inconcebível nos séculos anteriores, passando, de fato, a ser 

problematizada e defendida como uma prática normal e saudável à mulher apenas após 

os movimentos sociais que culminaram na revolução sexual do século XX.  

A masturbação, no século XIX, de pecado (concepção religiosa) tornou-se uma 

patologia para a literatura médica, junto com a ninfomania. Já na psicanálise freudiana, 

a masturbação tem caráter positivo para os homens na vida adulta, e, para as mulheres, a 

prática se configura como sem importância para o seu desenvolvimento. Segundo essas 

teorias, na adolescência, a ausência da masturbação feminina resulta da frustração 

experimentada pelas meninas mediante a percepção de que o seu órgão genital não é 

semelhante ao masculino (complexo de castração). A masturbação era, nesse sentido, 

vinculada ao órgão masculino. Contribui para essa percepção todas as esferas de poder 

(igreja, escola, família, medicina, etc.) tornando-se ilegítima a masturbação feminina. 

Vale destacarmos, no entanto, que a interdição da masturbação atingia tanto aos 

homens como às mulheres, mas, com o discurso científico e médico, passou a ser uma 

forma de controle do prazer feminino e as mulheres que se entregavam a tal prática 

eram consideradas anormais. A satisfação feminina só era legítima quando decorrente 

da penetração. Uma das explicações é que a sociedade via na masturbação feminina um 
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perigo à instituição matrimonial, pois, se na penetração, há o imaginário de uma 

passividade feminina a qual constituía a única forma natural da sexualidade da mulher, 

na masturbação, o sujeito feminino torna-se um ser ativo em sua busca pelo prazer, sem 

a necessidade de um homem que a satisfaça. Assim, para conter esse ato patológico, os 

médicos recorreram a várias práticas, dentre elas à castração feminina: da irradiação e 

destruição do clitóris à clitoridetcomia posteriormente.  

A interdição da masturbação opera nas possibilidades sexuais femininas e, em 

vista disso, parte considerável das mulheres vê seu corpo como um território 

desconhecido e perigoso, explorado somente durante uma relação sexual. O 

conhecimento que a maioria das mulheres possui sobre o seu corpo, portanto, é 

limitado, devido à proibição de autoexperimentação feminina que a sociedade se 

empenhou a engendrar no decorrer dos séculos. 

Para a protagonista, essa interdição tem o agravante da velhice que tolhe a 

liberdade de sua condição existencial humana. Cândida não é apenas um ser humano. É 

um ser humano mulher e idosa, a quem as instituições de poder (religiosa, científica, 

educacional, familiar, estatal, etc.) designam papéis sociais específicos e inibidores de 

sua existência humana. Se partirmos do pressuposto de que a protagonista do conto 

“Ruído de Passos” nunca tenha explorado o seu próprio corpo durante a juventude, 

como é o caso da maioria das mulheres, logo fica mais claro porque a masturbação se 

torna ainda mais assustadora na velhice. Nesse sentido, transgredir o interdito sexual 

vinculado à masturbação provocaria mais repulsa à protagonista, em razão de tal prática 

não ter sido costumeira para si nem na juventude.  

É fato que a atividade sexual, por questões fisiológicas, tende a diminuir na 

velhice. Como aponta Beauvoir (1991, p. 390),  

 

 
 

nos dois sexos, a pulsão sexual situa-se no limite do psicossomático; não se 

conhece exatamente a maneira pela qual ela está condicionada pelo 

organismo. O que se constata – dissemos – é que a involução das glândulas 

sexuais, consecutiva à senescência, acarreta a redução ou mesmo o 

desaparecimento das funções genitais. As reações aos estímulos eróticos são 

mais raras, mais lentas, ou inexistentes; o sujeito atinge mais dificilmente o 

orgasmo, ou não consegue atingi-lo; o homem vê diminuir ou desaparecer 

suas possibilidades de ereção. Mas Freud demonstrou que a sexualidade não 

se reduz ao genital. 
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Assim, essa redução amplia os horizontes das vivências sexuais na velhice. Sob 

essa ótica, a masturbação apresenta-se como uma outra forma de experimentar a 

sexualidade. 

 No conto “Ruído de Passos”, o discurso médico, representado pelo 

ginecologista, em resposta à indagação da senhora Raposo (“e se eu pagasse?”) sobre a 

saciação de seu desejo, demonstra como a velhice exige um novo olhar sobre a 

sexualidade (DEBERT; BRIGEIRO, 2012): “Não ia adiantar nada. A senhora tem que 

se lembrar que tem oitenta e um anos de idade”121. A velhice exige, por parte do sujeito 

nessa condição, cuidados especiais; o sentimento de impotência e irreversibilidade que a 

senescência acarreta resvala sobre sua sexualidade. O ato sexual torna-se um perigo 

diante de seu frágil corpo. Poderia acarretar danos irreparáveis, ou até uma parada 

cardiorrespiratória, devido ao esforço excessivo que a prática demanda (BEAUVOIR, 

1991). A velhice reclama sobriedade e moderação. O peso do corpo é inevitável.  

No imaginário social, reduzida ao ato sexual, mais especificamente à penetração 

(concepção heteronormativa de sexualidade), o exercício da sexualidade feminina fora 

desse padrão falocêntrico, como a masturbação, costuma ser interditada e (auto) 

depreciada. Sob essa ótica, as lágrimas da personagem representam o conflito entre a 

sua concepção de velhice calcada no discurso tradicional e seu desejo sexual saciado 

pela masturbação “até a benção da morte”. Mais do que isso, cabe aqui destacarmos 

que, sendo a masturbação parte constitutiva da atividade erótica, a sua prática sempre 

presumirá uma ambiguidade inerente ao erotismo: este é, ao mesmo tempo, “repressão e 

permissão, sublimação e perversão” (PAZ, 1994, p. 18).  

Ademais, sobreviver à morte do filho (“Um filho Cândida Raposo perdera na 

guerra, era um pracinha”) e também a do marido parece ser incompatível com a 

plenitude de uma velhice florescente. Cândida parece se sentir culpada pela sua 

existência que, embora desgastada pelas marcas da velhice, ainda lhe causa “vertigem” 

de viver: é pelo seu desejo que o sujeito idoso “reavivará todas as cores empalidecidas”  

                                                             
121 LISPECTOR, 1991, p. 76 
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(BEAUVOIR, 1991, p. 392). Para a protagonista, a sua condição feminina idosa 

implicava a castidade e a serenidade (“Cândida”) até o fim de sua existência: “A morte. 

Pareceu-lhe ouvir ruído de passos. Os passos de seu marido Antenor Raposo”.   

À espera do fim de sua existência, o ruído de passos de Antenor Raposo pode ser 

entendido como um chamado para que Cândida Raposo lhe faça companhia em outro 

plano espiritual; o ruído de passos seria uma metáfora para o “chamado da morte”; mas 

também nos permite pensar por outro viés: os passos não poderiam representar a 

vigilância e a (auto)censura de sua violação do interdito? Como prática proibida, a 

masturbação exige discrição, tendo que ser imediatamente interrompida diante do ruído 

de passos de alguém se aproximando. Assim, a narrativa se encerra na ambiguidade do 

ruído de passos que, a despeito de qualquer interpretação, levará Cândida Raposo à 

condenação. É a inevitável via crucis do corpo feminino. 

 

 

4.2.2 A aceitação do corpo: sexualidade e transgressão em “Mas vai chover”  

 

 

 De acordo com Bataille (2014, p. 91), concebe-se como “sagrado o que é objeto 

de um interdito”. O corpo velho, sob essa ótica, ocupa esse lugar do sagrado e, portanto, 

caracteriza-se como interdito. Por isso, é tão intolerável se falar em sexualidade e 

velhice, ainda mais se associarmos a ela a problemática de gênero que também envolve 

esse estágio da vida: “a velhice marca desigualmente, no juízo social, a mulher e o 

homem” (BRETON, 2011, p. 233). A imagem social do homem e da mulher idosos se 

opõe sempre em favor do primeiro. Ao corpo velho masculino, associa-se a experiência 

e a maturidade do grisalho ancião. Ao corpo velho feminino, a marca da deterioração do 

tempo: “a condição de objeto erótico desfavorece as mulheres” (BEAUVOIR, 1991, P. 

394). A existência da mulher é antes a existência de seu corpo como objeto de sedução. 

 Se a sexualidade feminina é objeto de interdição independente do estágio da vida 

em que a mulher se encontra, na velhice, como já apontamos, o corpo feminino 

erotizado se torna ainda mais inconcebível. Em A via crucis do corpo, junto a Cândida, 
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a personagem Maria Angélica de Andrade de “Mas vai chover”, sob as lentes de um 

narrador intruso, dá-nos mais pistas de como a sexualidade de uma mulher idosa 

provoca desconforto e desaprovação no âmbito da sociedade.  

Ao contrário da protagonista de “Ruído de Passos”, Maria Angélica aceita os 

seus estímulos sexuais e se propõe a correspondê-los, sem sofrimento ou culpa. Com 

efeito, a transgressão do interdito renderá à protagonista retaliações e um desfecho 

parecido com o da senhora Raposo: a crucificação. O recado está dado: a mulher que 

ultrapassar os papéis sociais que lhe são atribuídos e sucumbir a sua condição humana 

sofrerá a sanção que merece. 

 Aos sessenta anos de idade, a afortunada Maria Angélica se envolveu com 

Alexandre, um rapaz de dezenove anos. A discrepância da idade despertou a 

incredulidade das pessoas quanto ao amor do jovem rapaz pela mulher anciã: “Todos 

sabiam que o menino se aproveitava da riqueza de Maria Angélica”122. E quando ela era 

alertada por amigos, defendia fervorosamente o amante: 

 
 

 

- Maria Angélica, você não vê que o rapaz é um pilantra? Que está 

explorando você? 
- Não admito que você chame Alex de pilantra! E ele me ama!123 

 

 

 

 Logo quando os personagens se conheceram, a relação de poder já estava 

instaurada. A protagonista convidou o jovem rapaz, que foi entregar-lhe um remédio, a 

entrar em sua casa. Inicialmente, Alexandre hesitou, mas, devido à insistência da 

protagonista que lhe prometeu bolo e café, o rapaz aceitou. A relação entre eles é 

sempre uma relação de trocas. Alexandre representa a juventude em seu auge: é um 

jovem forte, alto e belo: “Enquanto ele comia pouco à vontade, ela embevecida o 

olhava. Ele era a força, a juventude, o sexo há muito tempo abandonado”124. E Maria 

Angélica, a solidão e irreversibilidade da velhice.  

                                                             
122 LISPECTOR, 1991, p. 97. 
123 LISPECTOR, 1991, p. 100. 
124 LISPECTOR, 1991, p. 98. 
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A oposição entre o corpo feminino velho e o corpo masculino jovem serve de 

base para a construção do conto que se alimenta de uma atmosfera erótica e ao mesmo 

tempo grotesca capaz de extrair do leitor risadas e ao mesmo tempo repulsa. 

O erotismo é imanente à própria linguagem do conto. Em oposição à linguagem 

pornográfica, que corrompe a imaginação humana, resseca a sensibilidade e faz da 

“liberdade sexual a máscara da escravidão dos corpos” (PAZ, 1994, 144), explicitando a 

sexualidade e o sexo sem qualquer preocupação em seduzir o leitor/telespectador, a 

linguagem erótica trabalha no campo da sugestão. Em uma coerente analogia entre a 

poesia e o erotismo, Paz (1994, p. 12) atesta: “a imaginação é o agente que move o ato 

erótico e o poético”. A atividade erótica é um fim em si mesmo, longe da finalidade 

reprodutiva da atividade sexual, assim como a linguagem poética se difere da linguagem 

pragmática na medida em que esta tem por finalidade a comunicação e aquela, a 

sensação, despertar o “ser” das “coisas”; dizer o indizível. Em se tratando de linguagem 

erótica, os vocábulos de um texto literário adquirem um sentido dúbio, metafórico, 

seduzindo o leitor, envolvendo-o em um jogo erótico. 

Em “Mas vai chover”, notamos a ambiguidade de palavras e períodos em 

diversas passagens. Vejamos um exemplo:  

 

 

 

 

O rapaz acabou de comer e beber, e enxugou a boca com a manga da camisa. 

Maria Angélica não achou que fossem maus modos: ficou deliciada, achou-o 

natural, simples, encantador. (LISPECTOR, 1991, p. 98) 
 

 

 

Nas palavras de Paz (1994, p. 182), “o encontro erótico começa com a visão do 

corpo desejado. Vestido ou desnudo, o corpo é uma presença, uma forma que, por um 

instante, é todas as formas do mundo”. Assim, a cena erótica se instaura com o lascivo 

olhar da personagem para Alexandre que lhe provoca a imaginação. A ambiguidade dos 

verbos “comer” e “beber”, nessa leitura, ressiginificam-se sob o olhar da protagonista. 

Alexandre que enxuga a boca com a manga da camisa come e bebe a sua presa: Maria 

Angélica. Esta deseja ser o bolo e o café com leite do jovem rapaz. Os modos de 

Alexandre (“enxugou a boca com a manga da camisa”) remetem a um homem bruto, 

semelhante a um animal (símbolo de masculinidade). O desejo da idosa é despertado 
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exatamente pela fantasia de ser dominada por um rapaz jovem, másculo, pouco 

civilizado, por assim dizer. Ao mesmo tempo em que Maria Angélica, enquanto mulher, 

torna-se objeto do predador Alexandre, este também é objetificado por ela, revelando 

uma relação de dominação e submissão em que as partes ora se tornam objeto, ora são 

objetificados.  

Para a protagonista, Alexandre encarnava o ideal de um homem: “Aquele, sim 

era um homem”125.  Essa era a sua concepção de homem. E, para submetê-lo, ela não 

utilizará apenas seu corpo envelhecido que, na percepção social, é pouco sedutor, mas 

também algo que lhe confere o máximo de poder em uma sociedade capitalista como a 

nossa: o dinheiro. Como retribuição ao primeiro encontro, Maria Angélica já dita como 

funcionará a relação: “deu-lhe uma gorjeta enorme, desproporcional, que surpreendeu o 

rapaz”126.  

Tentando imprimir erotismo e assim seduzir Alexandre, a protagonista utiliza 

“voz cantante”, faz “trejeitos de mocinha romântica”, veste “um quimono de renda 

transparente”, mas mesmo assim o rapaz não entende os símbolos e ela é obrigada a 

apelar: “Deixe eu lhe dar um beijinho!”127. Toda a fabricação de uma cena erótica não 

foi suficiente para seduzir o jovem moço que, ao que parece, não sentia desejo por um 

corpo feminino de sessenta anos de idade: “um homem jovem pode desejar uma mulher 

idosa o suficiente para ser sua mãe, mas não sua avó” (BEAUVOIR, 1990, p. 427). 

Assim, de uma atmosfera erótica, o conto se subverterá a uma atmosfera grotesca, 

absurda, consequentemente, cômica. O movimento que leva ao realismo grotesco é o 

mesmo que opera em “Ruído de Passos”. O excesso do corpo (velho) é realçado pela 

linguagem transbordada. 

O grotesco como categoria estética se caracteriza pelo exagero, pelo ridículo e 

pelo caricatural, que provocam o riso, não gratuitamente, mas comprometido, de alguma 

forma, com a crítica à sociedade.  No conto em questão, o grotesco está ligado ao corpo 

feminino idoso de Maria Angélica; “a moral social considera vergonhosas ou ridículas 

as extravagâncias senis” (BEAUVOIR, 1991, p. 395). As imagens eróticas no conto, 

portanto, desfiguram-se em imagens grotescas em virtude da inadmissibilidade, para a 

sociedade, de um corpo idoso (principalmente feminino) sexualmente ativo.  

                                                             
125 LISPECTOR, 1991, p. 98. 
126 LISPECTOR, 1991, p. 98. 
127 LISPECTOR, 1991, p. 98. 
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O erotismo transfigurado em grotesco vai se consolidando junto à progressão 

temática da narrativa. Após o “beijinho” solicitado pela personagem, Alexandre lhe 

oferece o rosto, achando que a protagonista lhe beijará uma das faces ou qualquer outra 

parte do rosto deserotizada. No entanto, Maria Angélica atingiu um dos símbolos 

eróticos: “alcançou bem depressa a boca e quase a devorou”128. A essa atitude, 

Alexandre imediatamente responde com reprovação: 

 

 
 

- Minha senhora, disse o menino nervoso, por favor se controle! A senhora 

está passando bem? 
- Não posso me controlar! Eu te amo! Venha para a cama comigo! 
- Tá doida?! 
- Não estou doida! Ou melhor: estou doida por você! gritou-lhe enquanto 

tirava a coberta roxa da grande cama de casal. (LISPECTOR, 1991, p. 99) 
 

 

 

A linguagem hiperbólica do narrador ao descrever a cena (“devorou”, “coberta 

roxa da grande cama de casal”), a perplexidade do jovem (“tá doida?!”), o exagero 

evidente na declaração de amor a uma pessoa que a protagonista acabou de conhecer 

(“eu te amo”) corroboram para o que estamos denominando de imagens grotescas nas 

narrativas viacrucianas. 

Maria Angélica, após perceber que Alexandre nunca compreenderia que ela o 

queria como amante, ofereceu-lhe um “presente grande”, um carro, em troca de seus 

serviços sexuais. Alexandre, então, deslumbrado com o presente, aceitou deitar-se com 

a protagonista: 

 

 

 

O que se passou em seguida foi horrível. Não é necessário saber. Maria 

Angélica – oh, meu Deus, tenha piedade de mim, me perdoe por ter que 

escrever isto! – Maria Angélica dava gritinhos na hora do amor. E Alexandre 

tendo que suportar com nojo, com revolta. Transformou-se num rebelado 
para o resto da vida. Tinha a impressão de que nunca mais ia poder dormir 

com uma mulher. O que aconteceria mesmo: aos vinte e sete anos fico 

impotente. (LISPECTOR, 1991, p. 99-100) 
 

 

 

 

                                                             
128 LISPECTOR, 1991, p. 98. 
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Destacamos nesse fragmento como a intromissão do narrador na descrição da 

cena incita ainda mais o leitor a recebê-la com repulsa: “o grotesco só é experimentado 

na recepção” (KAYSER, 1957, p. 156). Assim, a cena se torna tão mais absurda e 

ridícula, à medida que o narrador se vê obrigado a expor também a sua perspectiva (“oh, 

meu Deus, tenha piedade de mim, me perdoe por ter que escrever isto! – Maria 

Angélica dava gritinhos na hora do amor”) ao descrever a cena. Interessante notarmos 

como a figura do narrador onisciente se confunde também com a figura de escritor (“me 

perdoe por ter que escrever isto!), denunciando a “conficção” clariciana presente não só 

nesse conto, mas em outros contos de A via crucis do corpo. Nas palavras de Reguera 

(2006, p. 261), 

 

 

 

a partir do momento em que o narrador evidencia seu “saber”, ou seja, sua 

posição como aquele que detém a palavra, há um desdobramento polifônico 

que relaciona narrador-escritor (ou narradora-escritora?) às instâncias 

autorais: autor textual e autor empírico. (...). Assim, ao mesmo tempo que o 

narrador se apresenta na função de relatar os acontecimentos, tem-se um 

desdobramento discursivo que se engenha a partir dos registros discursivos e 

da caracterização das personagens sob o prisma do realismo transbordado, 

grotesco. 
 

 
 

 

Ficção (o ato de narrar) e confissão (o ator de escrever) engendram-se a partir do 

jogo poético proposto por Clarice Lispector em A via crucis do corpo. E o realismo 

grotesco constitui esse jogo a partir de imagens cênicas e corporais “repulsivas”, como é 

o caso do corpo idoso da personagem de “Mas vai chover”. 

O corpo de uma mulher idosa durante o ato sexual provoca “nojo” (“E 

Alexandre tendo que suportar com nojo, com revolta”) e é submetido a julgamentos, 

quando exerce livremente sua sexualidade. A estética grotesca é a estética da feiura e, 

como já mencionamos, o velho, no âmbito social, encarna essa feiura. Maria Angélica 

representa, portanto, a transgressão do interdito sexual ligado à velhice.  

O narrador transforma Alexandre em uma vítima da protagonista, minimizando a 

atitude do jovem rapaz que aceita um carro em troca de favores sexuais. A partir daí, 

Alexandre demite-se do emprego, reside em um hotel de luxo e adquire roupas caras 

com o dinheiro da idosa. Todavia, mesmo sendo explorada, os julgamentos se 
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destinavam a ela: “pouco se importava com as criadas que quase riam na sua cara”129. 

Mesmo após ser alertada pelas pessoas próximas a ela, a protagonista acreditava que 

Alexandre a amava: “ – Não admito que você chame Alex de pilantra! E ele me 

ama!”130. E a exploração de Alexandre continuava: 

 
 

 

Um dia Alex teve uma ousadia. Disse-lhe: 
- Vou passar uns dias fora do Rio com uma garota que conheci. Preciso de 

dinheiro. 
Foram dias horríveis para Maria Angélica. Não saiu de casa, não tomou 

banho, mal se alimentou. Era por teimosia que ainda acreditava em Deus. 
Porque Deus a abandonara. Ela era obrigada a ser penosamente ela mesma. 

(LISPECTOR, 1991, p. 100) 
 

 

Mesmo possuindo o que a sociedade capitalista mais valoriza, o poder 

aquisitivo, ela sucumbia a sua condição feminina. Ela era ainda uma solitária e frágil 

mulher idosa que aceitava a submissão de um jovem rapaz por achar que esse era o 

destino de um corpo velho. Ignorando a situação de exploração, Alexandre representava 

sorte: “Maria Angélica mal acreditava na sua sorte”131. Era Alexandre quem tinha o 

poder, pois mesmo sendo pobre, ele tinha o que a protagonista nunca mais teria: a 

beleza da juventude. Esta, a personagem experimentava através de sua relação com 

Alexandre e, por isso, quando o jovem rapaz viaja para o Rio de Janeiro com uma 

mulher que aparenta ter a sua idade (“uma garota”), Maria Angélica foi “obrigada a ser 

penosamente ela mesma”. Ela voltou a ser velha. Assim, para a protagonista não 

importava a situação de exploração, importava o frescor da juventude que Alexandre lhe 

fazia experimentar novamente. 

A sua velhice lhe é novamente confrontada ao quebrar um dente ao comer a 

goiabada-cascão que Alexandre lhe trouxe de presente do Rio de Janeiro. Fraca dos 

dentes, do corpo e da alma, ela continua a “pagar caro” pelo sentimento da juventude 

que a presença do rapaz lhe trazia. Suas contas aumentaram, Alexandre se tornou mais 

exigente, ao passo que nenhum afeto lhe era retribuído. Em seu aniversário de sessenta e 

um anos de idade, Alexandre não apareceu. Ao contrário, pediu-lhe uma quantia de 

                                                             
129  LISPECTOR, 1991, p. 100. 
130  LISPECTOR, 1991, p. 100. 
131  LISPECTOR, 1991, p. 100. 
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dinheiro que ela não possuía. À recusa da protagonista, Alexandre respondeu 

ferozmente: 

 

 
- Sua velha desgraçada! sua porca, sua vagabunda! Sem um bilhão não me 

presto mais para as suas sem-vergonhices! E, num ímpeto de ódio, saiu 

batendo a porta de casa.  (LISPECTOR, 1991, p. 101) 
 

 

 

 

A reação de Alexandre, mais do que revelar a sua percepção sobre a 

protagonista, reitera o discurso patriarcal imperante que interdita a sexualidade da 

mulher idosa. Seu corpo é descartável e inútil, feio e repugnante (“porca”). Se ousa 

questionar o seu lugar social e assumir os seus impulsos sexuais, o sujeito feminino é 

alcunhado de “sem-vergonha”, “vagabunda”. 

O desfecho do conto de uma irônica e aparente casualidade demonstra a situação 

de perplexidade e a compreensão dos fatos por Maria Angélica: 

 

 

Maria Angélica ficou ali de pé. Doiá-lhe o corpo todo. 
Depois foi devagar sentar-se no sofá da sala. Parecia uma ferida de guerra. 

Mas não havia Cruz Vermelha que a socorresse. Estava quieta, muda. Sem 

palavra nenhuma a dizer.  
- Parece – pensou – parece que vai chover. (LISPECTOR, 1991, p. 101) 
 

 

 

 

O exagero com que é descrito o sofrimento da personagem (“Parecia uma ferida 

de guerra”) mais uma vez revela o caráter cômico e grotesco a que o conto se desdobra 

e ao mesmo tempo explicita o choque da protagonista diante da realidade dos fatos que 

insistia em ignorar, o qual culmina na última oração da narrativa: “Parece que vai 

chover”. 

 

 

4.3 Corpo e Subversão  
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 A atmosfera erótica e o realismo grotesco também caracterizam o espaço 

ficcional dos contos “Ele me bebeu” e “Praça Mauá”. E nesse espaço as relações de 

poder ditam as normas dos corpos que representam tipos distintos de sujeitos, situados, 

de alguma maneira, fora da norma. Notaremos que até os sujeitos que ultrapassam as 

fronteiras identitárias, transbordando os contornos de seu corpo, também exercem o 

poder por meio de práticas discursivas que instituem um ideal de mulher, como é o caso 

do personagem travesti Moleirão (“Praça Mauá”) que se coloca acima de Carla por 

considerar que a sua representação de mulher é mais verossímil que a mulheridade de 

Carla. 

 Nesses contos, o mundo construído em torno de um sistema binário de gênero e 

sexualidade entra em colapso, deslocando e fragmentando a noção de identidade que 

pressupõe um tipo de fixidez e estabilidade inalcançável. 

   

 

4.3.1 “Ele me bebeu”: a (re) descoberta de si, por Aurélia Nascimento  

 

  

 Narrado em terceira pessoa por um narrador aparentemente comprometido com 

o relato de uma história de modo objetivo e distanciado, o conto assim inicia-se: “É. 

Aconteceu mesmo”132.  O suspense está instaurado e os personagens começarão a tomar 

“corpo” sob a perspectiva de um narrador que se propõe onisciente. 

 O primeiro a ser apresentado é Serjoca, descrito como “bonito”, “magro e alto” 

cuja profissão era “maquilador de mulheres”, embora, nas palavras do narrador, não 

quisesse as mulheres como objeto erótico, mas sim os homens. E em meio às 

representações binárias de gênero (homem/mulher) e sexualidade 

(heterossexual/homossexual) imperantes na sociedade, Serjoca configurava-se como o 

desvio da norma. O sujeito abjeto que Butler (2003), à luz das ideias da crítica feminista 

Julia Kristeva, descreve como sendo imprescindível para “construir o sujeito singular 

por exclusão” e que Louro (2001, p. 548), conforme a perspectiva desconstrucionista de 

Jacques Derrida, aponta como sendo parte constitutiva da lógica dicotômica da 

sociedade, reiterada exaustivamente:  

                                                             
132 LISPECTOR, 1991, p. 59. 
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a lógica ocidental opera, tradicionalmente, através de binarismos: este é um 

pensamento que elege e fixa como fundante ou como central uma ideia, uma 

entidade ou um sujeito, determinando, a partir desse lugar, a posição do 

“outro”, o seu oposto subordinado. O termo inicial é compreendido sempre 

como superior, enquanto que o outro é o seu derivado, inferior. 
 

 

A noção de abjeto remete ao que é estranho ao corpo, que “foi expelido do 

corpo, descartado como excremento, tornado literalmente ‘Outro’” (BUTLER, 2003, 

190). O corpo estranho, o “outro”, gera repulsa pela transgressão da norma de um ideal 

de sujeito que, no caso da velhice, é o jovem, e, no tocante ao conto “Ele me bebeu”, é a 

mulher e o homem heterossexuais representados por Aurélia e Affonso. Serjoca 

(homem, maquiador de mulheres e homossexual), portanto, desnuda o caráter instável, 

contingente e questionável que há na instituição de uma correspondência dita como 

natural entre sexo (homem/mulher), gênero (masculino/feminino) que, por sua vez, 

geraria uma prática sexual e um desejo evidentemente heterossexuais. Nas palavras de 

Butler (2003, p. 39), essa “heterossexualização do desejo requer e institui a produção de 

oposições discriminadas e assimétricas entre ‘feminino’ e ‘masculino’, em que estes são 

compreendidos como atributos expressivos de ‘macho’ e de ‘fêmea’”. Como no caso de 

Aurélia Nascimento que é uma mulher (sexo) em consonância com seu gênero 

(feminino) e, em razão disso, adota a prática heterossexual como manifestação do 

desejo. 

A caracterização de Aurélia corrobora essa leitura. Aurélia era uma mulher, em 

termos biológicos (sexo), que correspondia ao que se esperava de uma mulher (gênero). 

Preocupava-se com a aparência (“ela se vestia bem, era caprichada”133)  e, para exaltar a 

sua beleza, recorria ao amigo Serjoca para fazer uma maquiagem que ressaltasse os 

traços de seu rosto. Não obstante, no afã de representar um padrão de beleza feminina 

cultuado pela sociedade, ela “usava peruca e cílios postiços”, para parecer loira, além de 

“lentes de contato e seios postiços”, pois considerava os seus seios pequenos.  

A imagem do corpo de Aurélia calcada no exagero (“dentes grandes”, “seios 

postiços”, “sua boca era um botão de vermelha rosa”, etc.) evidencia o caráter grotesco 

                                                             
133 LISPECTOR, 1991, p. 59. 
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do conto, cujo narrador se incumbiu à tarefa de narrar com imparcialidade e 

objetividade (realismo). No entanto, como aponta Reguera (2006, p. 223), o realismo de 

“Ele me bebeu” é um realismo simulado:  

 

 

 

A caracterização das personagens torna-se exemplar do papel que o narrador 
em terceira pessoa assume, ao se colocar como responsável pela condução do 

narrar: mesmo simulando um aparente distanciamento, caracteriza Aurélia 

como uma mulher “postiça”, mascarada. 

 
 

 

Assim, o olhar do narrador, ao contrário de imparcial e objetivo, é irônico e 

crítico em relação aos personagens e “destina seu discurso e, assim, as personagens, a 

um espaço híbrido e ambivalente: da simulação (parecer e não-ser) e da dissimulação 

(ser e não-parecer)” (REGUERA, 2006, p. 223). O narrador não só em “Ele me bebeu”, 

mas em diversos contos de A via crucis do corpo, atua na economia narrativa como um 

personagem que, intencional e (dis)simuladamente, intromete-se nas histórias tecendo 

opiniões e comentários, colocando em questão o que é real e ficcional, o que é mentira e 

verdade. 

E com aparente imparcialidade é caracterizado o terceiro personagem desse 

triângulo erótico:  

 

 

 

Perto deles estava Affonso Carvalho. Industrial de metalurgia. Esperava o seu 

Mercedes com chofer. Fazia calor, o carro era refrigerado, tinha telefone e 

geladeira. Affonso fizera quarenta anos no dia anterior.  (LISPECTOR, 1991, 

p. 60) 
 

 

Affonso surge oportunamente em uma ocasião de desespero e impaciência de 

Aurélia e Serjoca que esperavam a cerca de uma hora um táxi na cidade do Rio de 

Janeiro, próximo ao Copacabana Palace:  

 

 

Viu a impaciência de Aurélia que batia com os pés na calçada. Interessante 

essa mulher, pensou Affonso. E quer carro. Dirigiu-se a ela: 
- A senhorita está achando dificuldade de condução? 
- Estou aqui desde as seis horas e nada de um táxi passar e nos pegar! Já não 

aguento mais. 
- Meu chofer vem daqui a pouco, disse Affonso. Posso levá-los a alguma 

parte? 
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- Eu lhe agradeceria muito, inclusive porque estou com dor no pé. 
Mas não disse que tinha calos. Escondeu o defeito. Estava maquiladíssima e 

olhou com desejo o homem. Serjoca muito calado.  
Afinal veio o chofer, desceu, abriu a porta do carro. Entraram os três. Ela na 

frente, ao lado do chofer, os dois atrás. Tirou discretamente o sapato e 

suspirou de alívio (LISPECTOR, 1991, p. 60) 
 

 

A caraterização da cena conduz ao leitor à suposição da imediata atração entre 

Affonso e Aurélia: “Aurélia cada vez mais acesa pela cara máscula de Affonso”134. 

Affonso, assim como a protagonista, incorpora os atributos físicos de um típico homem 

heterossexual (norma), em contraposição, como constatamos, à Serjoca (desvio). A 

norma e o desvio também atingem os próprios nomes dos personagens. O homossexual 

maquiador de mulheres não é nomeado de Sérgio, mas sim Serjoca; semelhante a 

adjetivos, como boboca e dorminhoca, que servem para intensificar jocosamente alguma 

característica, qualidade ou defeito de um indivíduo. Assim, uma pessoa alcunhada de 

dorminhoca, por exemplo, não é aquela que gosta de dormir, mas sim aquela que gosta 

de dormir demasiadamente.  

Nessa perspectiva, Serjoca conota excesso, exagero, o corpo estranho, em 

oposição a Affonso Carvalho, homem heterossexual representado pela formalidade de 

um nome e sobrenome, os quais induzem ao leitor à seriedade, enquanto Serjoca à 

comicidade. Assim, Reguera (2006, p. 201) acerta ao afirmar que o livro A via crucis do 

corpo é “um projeto literário pautado pela paródia, pelo ludismo e pela ironia”. O 

cômico não gratuitamente, mas crítico, de modo a elucidar as contradições do ser 

humano e de seu corpo, que contrariam as normas sociais e transbordam as fronteiras de 

gênero, sexualidade e desejo. 

Essas contradições ficarão mais evidentes após a interação entre os três 

personagens. A aparente atração entre Affonso e Aurélia compele os três personagens a 

uma boate à procura de bebida: 

 

 

Então foram para a boate, a essa hora quase vazia. E conversaram. Affonso 

falou de metalurgia. Os outros dois não entendiam nada. Mas fingiam 

entender. Era tedioso. Mas Affonso estava entusiasmado e, embaixo da mesa, 

encostou o pé no pé de Aurélia. Justo o pé que tinha calo. Ela correspondeu, 

excitada. Aí Affonso disse: 

                                                             
134 LISPECTOR, 1991. p. 61. 
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- E se fôssemos jantar na minha casa? Tenho hoje escargots e frango com 

trufas. Que tal? 
- Estou esfaimada. 
E Serjoca mudo. Estava também aceso por Affonso. (LISPECTOR, 1991, p. 

61) 
 

 

 

A cena erótica (“encostou o pé no pé de Aurélia”) entre Affonso e Aurélia, que 

descamba para o grotesco e, por consequência, para o cômico (“justo o pé que tinha 

calo”), evidencia um fato que já vinha sendo costurado pelo narrador no decorrer da 

tessitura ficcional de “Ele me bebeu”: Serjoca também se sentia atraído por Affonso. 

Descrito como “muito calado”, “mudo”, durante o encontro entre os três personagens, a 

postura do rapaz sinalizava um estado de inveja da amiga Aurélia, já que o seu objeto de 

desejo se sentiu atraído, de imediato, por ela.  

Ele passa a ver a protagonista como uma rival, contrariando a correspondência 

entre o seu sexo e gênero, e encarnando o gênero oposto (feminino), pois, na 

perspectiva social, a inveja e a rivalidade são consideradas características femininas, 

como aponta Paz (1994, p. 105): entre as mulheres “são frequentes a intriga, as invejas, 

as fofocas, os ciúmes e as pequenas maldades. Tudo isso se deve, quase seguramente, 

não a uma incapacidade inata das mulheres e sim a sua situação social”. 

Mas a posição de Serjoca dentro do triângulo amoroso se modificará durante a 

interação entre os personagens na casa de Affonso. De coadjuvante o personagem, junto 

ao metalúrgico, tornar-se-á protagonista da encenação erótica: 

 

 

E foram para a sala. Aí Serjoca se animou. E começou a falar que não 

acabava mais. Lançava olhos lânguidos para o industrial. Este ficou 

espantado com a eloquência do rapaz bonito. No dia seguinte telefonaria para 

Aurélia para lhe dizer: o Serjoca é amor de pessoa. (LISPECTOR, 1991, p. 

62) 
 
 

 

À luz da simulação (parecer e não-ser) e da dissimulação (ser e não-parecer) 

bem arquitetada na ação e caracterização dos personagens, o narrador conduz ao leitor 

ao imprevisível, subvertendo toda a lógica de verossimilhança que até então havia sido 

construída. Affonso desestabiliza a relação de “coerência e continuidade entre sexo, 

gênero, prática sexual e desejo” (BUTLER, 2003, p. 38) que vinha sendo encenada e 

compele o leitor a olhar para o desejo para além de noções identitárias dicotômicas que 
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castram as possibilidades de experiência do corpo, pois este não se conforma aos 

esquemas binários. 

Affonso é um sujeito queer, pois rompe com as categorias binárias e se coloca 

“contra a normalização – venha ela de onde vier” (LOURO, 2011, p. 546). Situa-se na 

fronteira ou sugere o seu desmonte. À luz das identidades (heterossexual/homossexual), 

confortabiliza-se na pós-identidade, contrariando uma perspectiva estruturalista e 

essencialista de sujeito (identidade) e assumindo uma sexualidade em processo, em 

devir (pós-identidade). Se Affonso transcende as fronteiras de gênero e sexualidade é 

porque elas são meramente discursivas e ficcionais (inventadas), responsáveis pela 

produção de verdades (regime de verdade) sobre o prazer (FOUCAULT, 2015) cuja 

intenção é regular e controlar as práticas corporais.  

Contestando uma suposta essência do sujeito (identidade 

heterossexual/homossexual), o metalúrgico se constrói na ação, na interação, e nos 

revela que a noção de identidade de gênero e sexualidade é uma invenção, reiterada por 

meio de atos, gestos, símbolos que nos dão a sensação de que existe algo natural, 

substancial, anterior ao discurso. As roupas que nós, homens e mulheres, escolhemos, o 

modo como nos comportamos, denunciam essa representação de nós mesmos.  

Nesse sentido, aproximamo-nos de Butler quando propõe o termo 

“performatividade” de gênero como a estilização dos corpos no âmbito da sociedade 

que cristaliza uma ideia de masculinidade e feminilidade.  

 

Nós somos atos e não fatos. Affonso, ao olhar eroticamente Serjoca (“ele ficou 

espantado com a eloquência do rapaz bonito”), reinventa a sua existência e subverte a 

lógica binária de gênero e sexualidade, revelando a realidade discursiva e ficcional 

dessas dicotomias. 

Essa estilização do corpo (performatividade), ou encenação de si, também pode 

ser percebida claramente na caracterização de Aurélia como uma mulher “postiça”. A 

protagonista se constitui na tensão do parecer/não-ser, sempre representando a si mesma 

e escondendo as suas supostas fissuras (“Mas não disse que tinha calos. Escondeu o 

defeito”, “tirou discretamente o sapato e suspirou de alívio”). Aurélia se “monta” de 

mulher por meio de atos performativos que sugerem novamente a realidade ficcional do 

ser “mulher”, “homem”, “heterossexual”, “homossexual” e, quando não se traveste de 

si, é confrontada com outros “eus” que se escondiam nas camadas superficiais do seu 
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ser mulher. Isso fica evidente quando os três personagens resolvem se encontrar 

novamente: 

 

 
Mas antes de se encontrarem, Aurélia telefonou para Serjoca: precisava de 

maquilagem urgente. Ele foi à sua casa. 
Então, enquanto era maquilada, pensou: Serjoca está me tirando o rosto. 
A impressão era a de que ele apagava os seus traços: vazia, uma cara carne só 

de carne. Carne morena. 
Sentiu mal-estar. Pediu licença e foi ao banheiro para se olhar no espelho. 

Era isso mesmo que ela imaginara: Serjoca tinha anulado o seu rosto. Mesmo 

os ossos – e tinha uma ossatura espetacular – mesmo os ossos tinham 

desaparecido. Ele está me bebendo, pensou, ele vai me destruir. E é por causa 

do Affonso. 
Voltou sem graça. No restaurante quase não falou. Affonso falava mais com 
Serjoca, mal olhava para Aurélia: estava interessado no rapaz. (LISPECTOR, 

1991, p. 63) 
 

  

 Ao anular os traços de Aurélia, Serjoca susta a performatividade de gênero da 

protagonista desencadeando-lhe “epifanicamente” outras realidades de si que ela não 

reconhecia como sendo inerente ao seu ser-mulher: 

  

 

Chegou em casa, tomou um banho de imersão com espuma, ficou pensando: 

daqui a pouco ele me tira o corpo também. O que fazer para recuperar o que 

fora seu? A sua individualidade? (...) Foi ao espelho. Olhou-se 

profundamente. Mas ela não era mais nada. (LISPECTOR, 1991, p. 63) 
 

 

 

O corpo esvaziado (sexo) das inscrições culturais que lhe significam (gênero) 

nada tem a dizer sobre o sujeito, suscitando-lhe o perigo de não se adequar a um dos 

lados da fronteira (homem/mulher): “uma pessoa é o seu gênero na medida em que não 

é o outro gênero, formulação que pressupõe e impõe a restrição do gênero dentro desse 

par binário” (BUTLER, 2003, p. 45). Assim, o desespero de Aurélia (“Mas ela não era 

mais nada”) é antes a tomada de consciência de que o seu “eu” (identidade) é um ente 

inventado, por meio de atos performativos, que gera a impressão de uma suposta 

natureza feminina e masculina: 

 

 

 

E realmente aconteceu. 
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No espelho viu enfim um rosto humano, triste, delicado. Ela era Aurélia 

Nascimento. Acabara de nascer. Nas-ci-men-to. (LISPECTOR, 1991, p. 63) 

 
 

 

Sem a estilização de gênero, a protagonista é apenas um corpo humano, que agora 

pode romper com os esquemas binários, admitir e assumir seu corpo como processo, um 

devir, uma matéria contingente e não conformativa de normatização. Sujeitar-se aos 

contornos é limitar suas possibilidades e potencialidades, no caso de Aurélia, suas 

mulheridades. 

 

4.3.2 “Praça Mauá”: quem é mulher de verdade? 

 

 

  Uma relação de tensão e ambiguidade (ser/parecer) também perpassa a 

economia narrativa do conto “Praça Mauá”. A (dis)simulação é estabelecida, sobretudo, 

na caracterização dos personagens por meio da voz de um narrador irônico e crítico. 

Personagens dúbias cujas performatividades são incorporadas e desincorporadas na 

assunção de nomes diferentes para cada representação de si. Luísa adotava o “nome de 

guerra” Carla, nos momentos em que trabalhava no cabaré “Erótica”, localizado na 

Praça Mauá, e Celsinho, que também trabalhava no cabaré, adotava o “nome de guerra” 

Moleirão. 

 Em contraste a Aurélia Nascimento, Carla/Luísa se definia pela redução, não 

pelo exagero: 

 
 

 

 

Carla era linda. Tinha dentes miúdos e cintura fininha. Era toda frágil. Quase 

não tinha seios mas tinha quadris bem torneados. Levava uma hora para se 

maquilar: depois parecia uma boneca de louça. Tinha trinta anos mas parecia 

muito menos. (LISPECTOR, 1991, p. 81) 
 

 

 E Celsinho/Moleirão, como “um homem que não era homem”: 
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Nos seus momentos de infelicidade socorria-se de Celsinho, um homem que 

não era homem. Entendiam-se bem. Ela lhe contava suas amarguras, 

queixava-se de Joaquim, queixava-se da inflação. Celsinho, um travesti de 

sucesso, ouvia tudo e aconselhava. Não eram rivais. Cada um tinha o seu 

parceiro. (LISPECTOR, 1991, p. 82) 

 

 

No entanto, ao contrário de Serjoca (“Ele me bebeu”), Celsinho/Moleirão era um 

travesti, o que envolve outros processos de subjetivação e atos performativos. O termo 

‘travesti’ se origina do vocábulo verbal ‘transvestir’ cuja acepção que adotamos consiste 

em “vestir roupas do sexo oposto (ou cross-dress, em inglês)” (Kulick, 2008, p. 21). No 

entanto, conforme destaca Kulick (2008, p. 21),  

 

 

as travestis não se caracterizam apenas por usar roupas de mulher. (...) elas 
adotam nomes femininos, roupas femininas, penteados e maquiagem 

femininos, pronomes de tratamento femininos, além de consumirem grande 

quantidade de hormônios femininos e pagarem para que outras travestis 

injetem até vinte litros de silicone industrial em seus corpos, como o objetivo 

de adquirir aparência física feminina, com seios, quadris largos, coxas 

grossas e, o mais importante, bundas grandes. 

 

 

Apesar da personagem travesti de “Praça Mauá” não adotar um nome feminino, 

a sua caracterização corrobora com a definição acima: “Não dançava. Mas usava batom 

e cílios postiços”135, “tinha quadris largos e, de tanto tomar hormônio, adquirira um fac-

símile de seios”136. Interessante notarmos que, ao contrário dos transexuais, as travestis 

não reivindicam a identidade de gênero feminina. Segundo Kulick (2003, p. 22),  

 

 
a combinação singular de atributos físicos femininos e subjetividade 

homossexual masculina é o que faz as travestis serem quase únicas no 

mundo. Embora existam muitas culturas em que indivíduos, em graus 

variados e por diferentes meios, cruzam as fronteiras de gênero, travestis 

parecem ser um dos poucos casos em que se altera o corpo irrevogavelmente 

para que este se assemelhe ao do sexo oposto, sem contudo reivindicar a 

subjetividade própria ao sexo oposto. 
 

 

                                                             
135 LISPECTOR, 1991, p. 83. 
136 LISPECTOR, 1991, p. 83. 
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Assim, mesmo mediante um conjunto de práticas corporais que almejam simular 

o gênero oposto, as travestis se consideram homens que desejam outros homens 

(homossexual), e muitas até assumem o gênero masculino durante o dia, por meio de 

atos performativos que imitam o ideal de homem, como usar roupas consideradas 

masculinas, como é o caso de Moleirão que se transforma em Celsinho quando deixa o 

cabaré “Erótica”. Vale ressaltarmos, no entanto, que a tendência é que o travesti, de 

modo gradativo, passe a usar roupas e acessórios permanentes atribuídos à mulher 

(KULICK, 2008, p. 65).  

O travesti, ao inventar uma feminilidade que, do ponto de vista biológico, não 

lhe condiz, desmantela a relação lógica entre sexo e gênero, desafiando-nos a pensar até 

que ponto essa lógica seria realmente natural (biológica). Assim,  

 

 

o travesti também revela a distinção dos aspectos da experiência do gênero 

que são falsamente naturalizados como uma unidade através da ficção 

reguladora da coerência heterossexual (BUTLER, 2003, p. 196).  

 

 

No entanto, se por um lado o travesti desestabiliza a noção de sexo/gênero, 

assumindo atos performativos de seu sexo oposto, por outro, também se circunscreve 

em consonância com essa noção, ao reiterar que um homem, “realmente homem” 

(heterossexual), só se atrai por mulheres, por isso a necessidade de se assemelhar à 

mulher. Kulick (2008, p. 244) ratifica esse pensamento quando, em seu estudo sobre as 

travestis, coloca que “não há nada de estranho ou confuso com as percepções de gênero 

das travestis, muito pelo contrário. Elas traduzem seu desejo por homens de uma forma 

culturalmente adequada – ou seja, como um desejo heterossexual”. 

Todavia, mesmo reiterando essas noções, a figura do travesti revela-se 

importante para a comprovação de que “homem” e “mulher” são categorias inventadas 

com fins a regular os corpos e suas potencialidades. Ela embaralha o jogo binário, já 

que não se sente psicologicamente uma mulher (transexual), traveste-se de mulher ideal, 

e, ao mesmo tempo, identifica-se como um homem homossexual. Logicamente, 

concebendo o gênero pelo viés da performatividade, não podemos e nem pretendemos 

homogeneizar as travestis, mas tão somente tentar mostrar como “o gênero é uma 

identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num espaço externo por meio de 

uma repetição estilizada de atos” (BUTLER, 2003, p. 200).  
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Em suma, o travesti se constitui em razão de seu desejo homoerótico, e se 

travestir de mulher faz parte do seu entendimento do que vem a ser homem e mulher 

“de verdade”. Isso é o que constatou Kulick (2008, p. 68) ao perguntar às travestis: 

“‘Quando você descobriu que era diferente dos outros garotos?’, elas de imediato 

mencionavam a atração por homens e sua vontade íntima de parecer atraentes para 

eles”. Assim, para o travesti, “um indivíduo do sexo masculino é um homem ‘porque’ 

deseja uma mulher; uma travesti pode ‘sentir-se como uma mulher’ na medida em que 

ela deseja um homem e é por ele desejada” (KULICK, 2008, p. 140).  

Mas Moleirão vai além de só travestir-se de mulher, pois, longe do “Erótica” na 

identidade de Celsinho, incorporava os papéis imputados à mulher, supostamente 

inerentes à natureza feminina. Parecia ter “vocação” para maternidade, como podemos 

notar neste fragmento: 

 

 

 

Celsinho tinha adotado uma meninazinha de quatro anos. Era-lhe uma 

verdadeira mãe. Dormia pouco para cuidar da menina. A esta não faltava 

nada: tinha tudo do bom e do melhor. E uma babá portuguesa. Aos domingos 

Celsinho levava Claretinha ao Jardim Zoológico, na Quinta da Boa Vista. E 
ambos comiam pipocas. E davam de comida aos macacos. Claretinha tinha 

medo dos elefantes. Perguntava: 
- Por que é que eles têm nariz tão grande? 
Celsinho então contava uma história fantástica onde entravam fadas más e 

fadas boas. Ou então levava-a ao circo. E chupavam balas barulhentas, os 

dois. Celsinho queria para Claretinha um futuro brilhante: casamento com 

homem de fortuna, filhos, jóias. (LISPECTOR, 1991, p. 83-84) 
 

 

 

 

O amor incondicional e o cuidado de Celsinho com a filha corroboram para o 

argumento do narrador de que ele era “um homem que não era homem” (noção 

tradicional de gênero e sexualidade). E isso fica mais notório quando o narrador, 

imediatamente à caracterização de Celsinho, contrasta com Carla: 

 

 

Carla tinha um gato siamês que a olhava com olhos azuis e duros. Mas Carla 

mal tinha tempo de cuidar do bicho: ora estava dormindo, ora dançando, ora 

fazendo compras. O gato se chamava Leléu. E tomava leite com sua 

linguinha vermelha e fina. Joaquim mal via Luísa. Recusava-se a chamá-la de 

Carla. Joaquim era gordo e baixo, descendente de italianos. Quem lhe tinha 

dado o nome de Joaquim fora uma vizinha portuguesa. Chama-se Joaquim 

Fioriti. Fioriti? de flor não tinha nada. (LISPECTOR, 1991, p. 84) 
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Opostamente a Celsinho, Carla representava a subversão do ideal de mulher. 

Negligente com o seu animal de estimação (“que dirá com um filho?” é o que o narrador 

parece nos sugerir), o narrador constrói uma cena grotesca (“linguinha vermelha e fina”, 

“gordo e baixo”) em um tom crítico que se traduz nos seus comentários sobre os 

personagens.  

Essa cena em oposição à anterior nos obriga a pensar fora dos esquemas binários 

de representação de gênero, pois a protagonista subverte a noção de mulher e a 

personagem travesti subverte a de homem, ao passo que este também reitera por meio 

de seus atos performativos a percepção de mulher que Carla havia transgredido. A 

projeção de Celsinho em Claretinha (“Celsinho queria para Claretinha um futuro 

brilhante: casamento com homem de fortuna, filhos, jóias”) exterioriza a mulher que ele 

incorpora: a mulher operacionalizada como normal que reflete a relação de continuidade 

entre sexo, gênero, sexualidade e desejo (BUTLER, 2003). 

A concepção de mulher da personagem travesti se manifestará mais 

explicitamente em uma cena no cabaré, após Carla ter sido chamada para dançar por um 

homem másculo que Moleirão (nome adotado no cabaré) desejava. O estado de 

Moleirão era de inveja (“E roeu-se de inveja. Era vingativo”137) e raiva: 

 

 

Quando a dança acabou e Carla voltou a sentar-se junto de Moleirão, este mal 

se continha de raiva. E Carla inocente. Não tinha culpa de ser atraente. E o 

homem grandalhão bem que lhe agradara. Disse para Celsinho: 
- Com este eu ia para a cama sem cobrar nada. (...)  
Então Carla disse: 
- É tão bom dançar com um homem de verdade. 
Celsinho pulou: 
- Mas você não é mulher de verdade! 
- Eu? Como é que não sou? Espantou-se a moça que nesta noite estava 

vestida de preto, um vestido longo e de mangas compridas, parecia uma 

freira. Fazia isso de propósito para excitar os homens que queriam mulher 

pura. 
- Você, vociferou Celsinho, não é mulher coisa alguma! Nem ao menos sabe 

estalar um ovo! E eu sei! Eu sei! Eu sei! (LISPECTOR, 1991, p. 85) 
 

 

 

                                                             
137  LISPECTOR, 1991, p. 84 
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A assertiva de Moleirão (“Mas você não é mulher de verdade!”) funciona como 

um desfecho coerente e coeso, considerando a construção dos personagens que o 

narrador vinha fazendo. Os atos performativos da personagem travesti a coloca na 

posição de “mulher de verdade” em detrimento da própria “mulher de verdade” do 

conto na acepção tradicional de mulher.  

Todavia, a indignação de Celsinho é ambígua, pois embora, como já 

mencionamos, a travesti não se considere ou pleiteie o status de mulher, ao mesmo 

tempo, nas suas concepções de gênero, sabe que nunca será anatomicamente uma 

mulher, o que lhe causa inveja da protagonista. É o que constata Kulick (2008, p. 205) 

quando afirma que a “característica anatômica que as travestis consideram horrível é a 

mesma que – elas reconhecem – torna as mulheres atrativas para os homens”. Assim, 

para as travestis, um homem é um “homem de verdade” em função de seu desejo por 

uma mulher, no sentido anatômico. Analogicamente, uma mulher teria o status de 

“mulher de verdade” pelo mesmo motivo.  

Essa analogia se torna problemática no conto, porque, mesmo possuindo 

genitália atribuída ao sexo feminino, Carla não é considerada por Moleirão uma 

verdadeira mulher em razão de não incorporar os papéis tidos como tipicamente 

femininos em sua performatividade de gênero, tais como cuidar de uma casa, de um 

filho, de um marido, ou fritar um ovo.  

O corpo feminino da protagonista não se conforma à noção de mulher, adotando 

atos performativos que a subvertem, em consonância com o pensamento butleriano que 

defende a adoção de práticas discursivas e performativas que desestabilizem as normas 

sexuais calcadas no binarismo de gênero e na heterossexualidade compulsória. Sob esse 

viés, as nossas práticas são sempre ações que realizam o que nomeiam, sejam operando 

em favor da ordem estabelecida ou transgredindo-a. Caberia a nós tomarmos 

consciência disso, desestabilizando a linguagem bem como assumindo novas práticas 

que rompam com a percepção binária de mundo. 

A noção de um discurso que inventa aquilo que nomeia fica mais evidente no 

contexto de uma ultrassonografia ou no momento do parto em que um médico ou uma 

enfermeira anuncia “É uma menina/menino!” e a partir dessa ocasião a nossa identidade 

de sexo é atribuída138. A esse ato discursivo, Butler denomina de “interpelação” que 

                                                             
138  Sobre isso, Salih, à luz de Butler, coloca contundentemente que “falar em termos de “atribuição” de 

sexo já significa supor que ele não é “natural” ou dado (...)”. 
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serve “num sentido especificamente teórico para descrever como as posições de sujeito 

são conferidas e assumidas através do ato pelo qual a pessoa é chamada (no sentido de 

“atrair a atenção”)” (SALIH, 2012, p. 109). Portanto, a célebre frase de Beauvoir 

poderia ser reescrita: “não se nasce mulher, se é chamada de mulher” (SALIH, 2012, p. 

109).  

Para Butler, “a linguagem não nomeia simplesmente um corpo preexistente: no 

ato de nomeação ela constitui o corpo”. Tornamo-nos mulheres e homens por meio das 

interpelações cotidianas que demarcam as fronteiras e consolidam reiteradamente as 

normas, inventando corpos conformados e educados. Moleirão e Carla fazem uso dessa 

interpelação. Esta sugere um “homem de verdade” e aquele insinua uma “mulher de 

verdade”. 

A interpelação de Moleirão produz uma nova Carla: 

 
 
 

Carla virou Luísa. Branca, perplexa. Tinha sido atingida na sua feminilidade 

mais íntima. Perplexa, olhando para Celsinho que estava com cara de megera. 
Carla não disse uma palavra. Ergueu-se, esmagou o cigarro no cinzeiro e, 

sem explicar a ninguém, largando a festa no seu auge, foi embora. 
Ficou de pé, de preto, na Praça Mauá, às três horas da madrugada. Como a 

mais vagabunda as prostitutas. Solitária. Sem remédio. Era verdade: não 

sabia fritar um ovo. E Celsinho era mais mulher que ela. 
A praça estava às escuras. E Luísa respirou profundamente. Olhava os postes. 

A praça vazia. 
E no céu as estrelas. (LISPECTOR, 1991, p. 86)  
 
 
 

A ambivalência imbricada no vocábulo “branca” representa pertinentemente o 

estado de incredulidade da protagonista. Estava em um estado de palidez e também de 

clarificação epifânica. Aceitou a interpelação de Moleirão/Celsinho e se desqualificou 

enquanto mulher. Mas ela não percebeu que a acusação de Moleirão/Celsinho era 

despeito, em virtude de ter a consciência da impossibilidade de acesso à feminilidade da 

mesma maneira que um sujeito anatomicamente mulher139: “as mulheres são vistas 

pelas travestis como quem tem acesso privilegiado à feminilidade” (KULICK, 2008, p. 

207). 

                                                             
139 Esperamos que até esse ponto já tenha ficado claro que não partilhamos das concepções de gênero e 

sexualidade do personagem Celsinho/Moleirão. 
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Assim como Aurélia “Nascimento” (“Ele me bebeu”), a personagem de “Praça 

Mauá” foi confrontada consigo mesma. Com a representação de si. Com a identidade 

construída e reiterada performativamente em suas práticas discursivas. Crucificada pela 

via crucis do outro, a protagonista será obrigada a juntar os fragmentos de sua 

representação e renascer. Quem sabe adotando um outro nome, constituindo-se como 

um outro que admite sua natureza contingente e que a “mulher é um termo em processo, 

um devir, um construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou 

um fim” (BUTLER, 2003, p. 58-59). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Escrever uma dissertação sobre a obra de uma escritora tão extensivamente 

estudada na academia não é uma tarefa fácil. O risco de se incorrer ao “mais do mesmo” 

é alto e a consolidação de mais um nome na academia, associado a Clarice Lispector, 

certamente deve ocorrer a cada minuto das vinte e quatro horas de um dia. 

 A quem esse estudo acrescentará, não sabemos. Mas, temos a clara noção de que 

a ficção clariciana nunca chegará ao seu esgotamento, como as obras de vários outros 

escritores, tão universais como Clarice Lispector. 

 Distanciamo-nos dos estudos críticos acadêmicos, ao escolhermos como corpus 

de análise contos de um livro (A via crucis do corpo) esquecido ou rechaçado pela 

crítica clariciana. Tentamos mostrar como A via crucis do corpo é um projeto literário 

bem acabado que utiliza o realismo para transfigurá-lo, problematizando a noção de 

narrador onisciente, incitando à discussão sobre a atribuição de valor literário às obras, 

propondo, por fim, um olhar desautomatizado e humano para questões referentes a 

gênero e sexualidade. 

 Como nossa proposta foi explorar as representações do corpo feminino nos 

contos selecionados, adotamos a crítica literária feminista que nos oferece pressupostos 

teóricos e críticos para ler o texto literário de modo a esmiuçar as relações de poder, 

apresentando possibilidades interpretativas que desconstruam noções essencialistas e 

binárias de gênero e sexualidade.  

 Partindo do pressuposto de que o próprio título do livro demanda um olhar sobre 

o corpo, julgamos necessário, no capítulo que sucede o capítulo de introdução, fomentar 

um debate sobre as noções de corpo no final do século XIX e XX no mundo ocidental, 

séculos cruciais para a produção de discursos responsáveis por regular e também libertar 

o corpo de uma significação social limitante e castradora de suas potencialidades. Além 

disso, apresentamos uma breve discussão sobre o corpo feminino no Brasil, por 

considerarmos pertinente em razão da escritora e da obra aqui analisada se situarem no 

contexto brasileiro. 

Tentamos mostrar como a ciência, com a emergência da sexologia, contribuiu 

para a consolidação do modelo reprodutivo de sexualidade, cuja principal vítima foi o 

corpo feminino. A psicanálise, mesmo admitindo que a construção da masculinidade e 
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feminilidade vai além da anatomia, ainda apresenta uma visão determinista sobre o 

corpo feminino, reafirmando a supremacia masculina por meio de explicações psíquicas 

que não se vinculam ao social, como se a inveja do pênis (complexo de castração) não 

tivesse relação com a estrutura patriarcal da sociedade.  

Ainda neste capítulo, explicamos como a regulação dos corpos também passa 

pela instituição do que é normal e anormal. Fizemos uma breve discussão sobre os 

termos “homossexual” e “heterossexual”, os quais foram literalmente inventados e 

desenvolvidos no século XIX em relação a uma tentativa anterior de revogar as leis 

antissodomitas na Alemanha. A sodomia implicava uma prática efêmera de um sujeito 

pecador, mas a homossexualidade pressupunha um tipo distintivo de pessoa, um sujeito 

com uma identidade homossexual. Assim, se inicialmente, os termos inventados 

serviram de base para a defesa da homossexualidade como uma variante benigna da 

sexualidade humana, a intenção descambou para uma descrição patológica da 

homossexualidade. Esses discursos ainda ressoam no nosso século, mesmo após 

avanços em torno do direito à liberdade do corpo, com as reivindicações dos 

movimentos sociais na segunda metade do século XX. 

Por fim, já munidos das noções de corpo e da crítica literária feminista, 

comentamos, no terceiro capítulo, brevemente as personagens Joana (do romance “Perto 

do coração Selvagem”), Lucrécia (do romance “A cidade sitiada”) e Macabéa (do 

romance “A hora da estrela”) com o objetivo de mostrar como essas personagens 

vivenciam o seu corpo e até que ponto assujeitam-se ou não à condição feminina.  

Mesmo que algumas personagens questionem a sua existência de mulher, as 

análises serviram para nos mostrar como a abordagem de A via crucis do corpo sobre a 

condição feminina é muito mais incisiva, subversiva e desafiadora. Joana, Lucrécia e 

Macabéa significam sua existência na reflexão e imaginação de uma realidade inventada 

(Joana), a partir da exterioridade do mundo recusando qualquer dimensão interior 

(Lucrécia) ou ainda sem qualquer consciência do que vem a ser a existência (Macabéa). 

Em A via crucis do corpo, a existência atrela-se a um corpo que age. A maioria 

das personagens dos contos admite as potencialidades corporais, mesmo que 

inicialmente (h)aja a (auto)censura (“Miss Algrave”). Os corpos existem como 

materialidade erótica, sucumbindo aos impulsos sexuais (“Ruído de Passos”), apesar 

dos interditos.  
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No quarto capítulo, mostramos como Cândida Raposo (“Ruído de Passos”), uma 

mulher idosa, vivencia o seu corpo à luz da interdição ligada à velhice que o sacraliza e, 

ao mesmo tempo, inviabiliza-o das práticas sexuais. Mulher e idosa, para a protagonista 

a sexualidade não deveria mais lhe constituir, todavia o desejo (“vertigem”) ultrapassa 

qualquer tipo de racionalidade, obrigando à protagonista a adotar a prática da 

masturbação como forma de autossatisfação. Como um impulso incontrolável, Cândida 

sucumbe ao desejo, mas sente-se culpada pela transgressão do interdito. Maria Angélica 

(“Mas vai chover”), ao contrário, propõe-se a transgredir o interdito da sexualidade 

vinculado à velhice. Mas, se ela não experimenta sentimento de culpa, aos olhos dos 

outros, é submetida a julgamentos, lançando-a, no desfecho da narrativa, ao abandono 

social. 

Entre a tensão da simulação (parecer e não-ser) e dissimulação (ser e não-

parecer), verificamos como se (des)constroem os corpos atravessados pelas marcas de 

gênero e sexualidade, desestabilizando concepções responsáveis pela demarcação de 

fronteiras entre os corpos. Desmontamos a coerência lógica entre sexo, gênero e desejo, 

por meio de personagens que não se enquadram nessas configurações, tais como 

Serjoca, Aurélia e Affonso do conto “Ele me bebeu” e Moleirão/Celsinho e Luísa/Carla 

do conto “Praça Mauá”.  

As representações que os personagens fazem de si mesmos apontam para o 

caráter ficcional das categorias sexo e gênero, na medida em que um sexo (corpo 

biologicamente diferenciado), sem o gênero que lhe atribui culturalmente um 

significado, é um corpo vazio. Constatamos que os atos performativos de Aurélia (“Ele 

me bebeu”) e de Moleirão/Celsinho (“Praça Mauá”) que (dis)simulam uma ideia de 

mulher acabam por revelar como essas categorias (homem/mulher) não são naturais, 

como o discurso hegemônico tenta nos incutir, precisando ser reiteradas e fabricadas 

discursivamente nas práticas sociais. 

Assim, se não são naturais, propomos a sua subversão, como o faz até certo 

ponto os personagens supracitados, adotando performatividades que cruzem as 

fronteiras binárias em direção à libertação dos corpos e suas potencialidades. 

Em vista disso, não há como negarmos as contribuições de A via crucis do corpo 

para a literatura e para a sociedade. O produto “feito por encomenda” revela-se não 

como uma obra menor, mas como um projeto literário planejado em que o narrador (ou 

a escritora ficcionalizada?) atua, encenando um realismo que desestabiliza noções 
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cristalizadas de literatura, narrador, escritor, a partir da (con)fusão entre ficção e 

realidade, verdade e mentira, sagrado e profano; e transgride as concepções identitárias 

tradicionais que produzem corpos conformados ao sistema binário, confluindo (mesmo 

que a escritora não tenha tido essa intenção) com os estudos feministas contemporâneos, 

os quais sugerem que os seres humanos não podem ser engessados em categorias de 

gênero e sexualidade, pois as suas práticas corporais ultrapassam qualquer tentativa de 

imprimir-lhes uma identidade estável. Assim, a fluidez dessas categorias seria a única 

realidade possível para a complexidade humana. 
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