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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é abordar o corpo feminino e o efeito cômico na obra A via crucis do 
corpo (1974), compilação de contos de Clarice Lispector que carrega uma temática diferente 
de suas outras obras, e que por isso não teve a mesma aceitação crítica. Composto por treze 
contos, nos fala sobre temas como sexualidade na melhor idade, masturbação e traição. As 
classificações que recebeu, encobriram seu verdadeiro e real potencial, no entanto, o cenário 
diante dessa obra vem sendo mudado a partir das perspectivas críticas feministas e dos 
estudos de gênero. Abordaremos dois vieses presentes nesse texto lispectoriano, que serão o 
corpo das personagens femininas e o efeito cômico. Para a construção e argumentação do 
primeiro ponto, utilizamos autores como David Le Breton (2010) e Elódia Xavier (2007), 
enquanto para a construção do cômico partimos das concepções de Henri Bergson (2007) e 
Sigmund Freud (1905), alertando que tantos outros de tamanha importância ainda são 
acrescentados no decorrer da pesquisa, como Benjamin Moser (2009), Vilma Arêas (2005), 
Gérard Genette (2009) e outros. Esta pesquisa se vale de um método qualitativo, apoiando-se 
em fichamentos de cunho teórico para a leitura e análise dos treze contos. O intuito é mostrar 
que a relação corpo/cômico se dá no decorrer de todas as narrativas, buscando dar ênfase nos 
estudos dessa relação e da obra em questão, uma vez que notamos não haver reflexões 
prévias que aprofundem tais aspectos na referida obra. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira. Corpo e Narrativa. Gênero Cômico. Crítica 

Feminista. Clarice Lispector. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to approach the female body and the comic effect in the work A via 
crucis do corpo (1974), a compilation of short stories by Clarice Lispector that carries a different 
theme from her other works, and that therefore did not have the same critical acceptance . 
Composed of thirteen short stories, it tells us about topics such as sexuality at the best age, 
masturbation and betrayal. The classifications he received covered up his true and real 
potential, however, the scenario facing this work has been changed from the critical feminist 
perspectives and gender studies. We will approach two biases present in this lispectorian text, 
which will be the body of the female characters and the comic effect. For the construction and 
argumentation of the first point, we used authors such as David Le Breton (2010) and Elódia 
Xavier (2007), while for the construction of the comic we started from the conceptions of Henri 
Bergson (2007) and Sigmund Freud (1905), warning that so many others of such importance 
are still added in the course of the research, such as Benjamin Moser (2009), Vilma Arêas 
(2005), Gérard Genette (2009) and others. This research is based on a qualitative method, 
based on theoretical records for the reading and analysis of the thirteen short stories. The aim 
is to show that the body / comic relationship takes place in the course of all narratives, seeking 
to emphasize the studies of this relationship and the work in question, since we note that there 
are no previous reflections that deepen such aspects in that work. 

 

 

Key-words: Brazilian literature. Body and Narrative. Comedy genre. Feminist criticism. Clarice 

Lispector.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao observarmos as características humanas, uma das que acompanham 

o homem durante toda a sua evolução é o riso. Nossos ancestrais riam de suas 

presas para assim criar um distanciamento, o que os permitia não sentir pena 

das caças, pois com a insensibilidade garantiam sua sobrevivência. O riso, 

durante a Idade Média, foi banido com a perspectiva de que Jesus Cristo não 

sorria, dentre outras questões. Com isso, já podemos observar que existe uma 

ligação entre o humano e o cômico; tal enlace buscaremos esclarecer no 

decorrer de nossa pesquisa. 

O corpo humano vem passando por diversas transformações ao longo 

do tempo, sendo elas tecnológicas, científicas e sociais. No entanto, enquanto 

o corpo masculino conquistava seu espaço e o mundo, o corpo feminino era 

silenciado e oprimido. Essa negação ao ser feminino existe ‘desde a 

Antiguidade’, pois as culturas greco-romanas, antes de Cristo, já silenciavam 

as mulheres com julgamentos e reclusões, sofrendo assim com severa 

repressão. Mas nos anos de 1960/70, com os movimentos feministas, a voz 

feminina começou a ser acentuada e a luta pelo seu espaço começou a ser 

trilhada. 

Ao considerarmos a evolução destas duas temáticas, o cômico e o corpo 

feminino, enxergamos nelas possíveis ligações lógicas, e assim nos propomos 

a estudá-las e observá-las na maneira como se manifestam em uma obra 

literária, que até o determinado momento, não ganhou a aplicação conjunta 

desses dois enfoques em sua fortuna crítica. A obra em questão que será 

utilizada como corpus de nossa pesquisa é A via crucis do corpo (1974), de 

Clarice Lispector (1920-1977). 

Temos convicção de que Clarice Lispector possui uma fortuna crítica 

extremamente rica e diversificada. No entanto, não encontramos um trabalho 

de grande porte que abordasse o tema corpo em paralelo com o cômico em 

suas obras, muito menos em A via crucis do corpo. Essa obra “reforçou sua [de 

Clarice] reputação de estranha e imprevisível – e até mesmo, pela primeira vez, 

de ‘pornográfica’. Seu interesse na sexualidade desviante não provinha, até 

onde se sabe, da experiência pessoal.” (MOSER, 2009, p. 503). 
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Embora os contos tenham sido classificados como ‘lixo’, segundo a 

autora relata na parte inicial do livro, ele vem ganhando espaço e atenção no 

que diz respeito às discussões de gênero. Buscaremos ainda nos aprofundar 

em leituras acerca do estado da arte clariceana, tarefa nada fácil “porque em 

pouco mais de meio século, a fortuna crítica sobre a escritora tem se 

proliferado em incontáveis estudos, a partir dos mais diversos pontos de vistas 

e intenções científicas.” (MENDONÇA, 2011. p. 25). 

O nosso encontro com a obra se deu de maneira espontânea, diríamos 

que foi quase uma coincidência. Ao lermos o conto “O corpo”, um leve sorriso 

surgiu; mas, como podemos rir de um assassinato a sangue frio? A autora, em 

sua escrita, conseguiu mesclar aspectos que tornaram isso possível. Vemos 

assim a presença de elementos cômicos, que nos permitem sorrir, e elementos 

que envolvem a construção corpórea das personagens femininas.  

Outro ponto rico na obra é a variedade de corpos femininos que ganham 

ênfase e subjetividades diversas. São mulheres jovens e maduras, algumas 

que estão chegando à melhor idade e outras que já estão vivendo nela há mais 

tempo. São assim mulheres de diferentes idades, com diferentes profissões e 

posições sociais. Com elas é possível notar que é através de seus corpos que 

o riso se manifesta no leitor. Esse efeito manifesto que lê a obra lispectoriana 

no enlace de seus elementos cômicos e corpóreos, configura o que 

buscaremos abordar em nossa pesquisa. 

E para observarmos quais os efeitos que o texto lispectoriano causa no 

leitor, através dos corpos femininos e valendo-se do efeito cômico, utilizaremos 

de teóricos como David Le Breton (2010), a fim de classificar e demarcar a 

construção dos corpos diante dos aspectos sociais. Henri Bergson (2007) nos 

apresentará a construção dos aspectos cômicos, como também seus 

procedimentos. Elódia Xavier (2007) nos permitirá, através de sua obra, fazer 

análises dos vários corpos presentes em nosso objeto de pesquisa, assim 

como Sigmund Freud (1905) dará suporte para abordarmos a construção do 

cômico/chiste nos contos. 

Além dos autores citados, tantos outros irão contribuir de diferentes 

formas para as nossas observações, dentre eles: Aristóteles, diante da 
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construção da comicidade em sua Poética; Benjamin Moser (2009), com 

contribuições biográficas a respeito de Clarice Lispector; Vilma Arêas, Joelma 

Siqueira, Nilze Reguera e Lilian dos Prazeres, com contribuições a respeito de 

Clarice Lispector e a recepção de A via crucis do corpo (1974). Assim, nossa 

pesquisa se dará através de uma metodologia qualitativa, com base em 

fichamentos, resenhas e revisões bibliográficas, buscando desenvolver uma 

resposta satisfatória ao objetivo de nossa pesquisa. 

Nosso primeiro contato com o cômico se deu a partir de alguns anos de 

pesquisas com o PIBIC – UFS (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica). Lá trabalhávamos com a presença do cômico na literatura brasileira 

do século XX, pois no decorrer daqueles anos consta uma expressiva produção 

voltada para tal gênero. Esse ramo é instigante e ainda tem muito a nos 

oferecer. 

A experiência vivida nesses anos de pesquisas e o encontro com a obra 

A via crucis do corpo (1974) nos fizeram aprofundar ainda mais nossas 

reflexões e despertar nosso interesse. O encontro com o corpo feminino na 

obra e a observação que dele provinha a comicidade nos incentivou a 

desvendar as classificações dadas para aqueles corpos e tentar descobrir mais 

sobre tal arquitetura realizada por Clarice Lispector. 

Diante disso, é importante salientar a diferença entre humor e chiste, 

ambos apontados por Sigmund Freud (1905), de forma breve e restrita para 

assim salientar os motivos que nos levaram a desenvolver tal abordagem em 

nossa pesquisa. Em relação ao humor, existem duas formas cabíveis para a 

sua fruição, a primeira consiste em uma pessoa de forma isolada adotar a 

atitude humorística e uma segunda pessoa, que seria o ouvinte, derivar o 

prazer do riso dessa situação. Já, a segunda possibilidade é composta por 

duas pessoas, em que uma delas não adota uma atitude humorística, mas se 

torna objeto de contemplação para a outra pessoa. É esperado daquele que foi 

usado como objeto, uma reação, mas como esse não se deixa envolver pelas 

emoções, os sentimentos economizados se transformam em prazer 

humorístico para os ouvintes. 
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Em contrapartida, o chiste divide-se em duas categorias: tendenciosos e 

não tendenciosos ou inocentes; ambos serão abordados no decorrer do 

trabalho e representam um caso contrário ao humor. Enquanto esse último 

utiliza-se de conteúdos mais agressivos, o outro provoca o riso com jogos de 

palavras. Os chistes tendenciosos geralmente necessitam de três pessoas para 

a sua efetivação: a primeira é o locutor, a segunda é o objeto para quem se 

direcionará a agressão e, a terceira, o ouvinte, aquele que se beneficiará com o 

prazer do chiste. 

Tanto o humor quanto o chiste são contribuições para o efeito cômico, 

em que o humor possui a intervenção do superego, enquanto o chiste 

acrescenta as intervenções propostas pelo inconsciente. Os dois processos 

provocam o riso como a confirmação da efetividade de seus procedimentos. O 

riso é um elemento partilhado e é o resultado dos mecanismos de obtenção de 

prazer. 

O nome Clarice Lispector é conhecido em várias partes do mundo, no 

entanto, a obra A via crucis do corpo não ganhou tanto destaque em 

comparação às suas demais produções. Observamos que as produções 

acadêmicas envolvendo a obra não eram tão recorrentes, daí surgiu a 

oportunidade de expor o potencial que o livro carrega, tanto envolvendo 

questões cômicas quanto as questões corporais. Com a nossa pesquisa, 

buscaremos ressaltar a importância e a riqueza que ela pode acrescentar à 

fortuna crítica de Lispector. 

O presente trabalho se encontra dividido em quatro capítulos, sendo o 

primeiro, a introdução. O segundo capítulo será voltado para a construção e 

recepção da obra escolhida como corpus da pesquisa, espaço em que 

traremos um diálogo com alguns pesquisadores das obras de Clarice Lispector. 

Esse capítulo contará ainda com um tópico; nele serão abordados aspectos 

que envolvem a obra física em si, onde observaremos os elementos 

paratextuais que compõem o livro; para isso, utilizaremos as concepções e 

contribuições de Gérard Genette, em seu livro Paratextos editoriais (2009). 

O terceiro capítulo será destinado aos apontamentos teóricos e contará 

com dois tópicos, sendo o primeiro destinado às reflexões que envolvem a 
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construção do corpo diante de aspectos sociais e culturais, utilizando o 

embasamento teórico oferecido por David Le Breton (2010); enquanto o 

segundo tópico lançará as concepções sobre o riso e sobre o chiste, com base 

nas ideias dos autores Henri Bergson (2007) e Sigmund Freud (1905). 

No quarto e último capítulo, realizaremos as análises dos contos da obra 

A via crucis do corpo, a partir das classificações corporais apontadas por Elódia 

Xavier em seu livro Que corpo é esse: o corpo no imaginário feminino (2007). 

Trabalharemos com uma nova lógica e linearidade em relação aos contos e as 

categorias de corpo feminino encontradas no mapeamento de Elódia, que 

assim os definiu a partir de casos da literatura brasileira. 
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2. AS VIAS CRUCIS DO CORPO FEMININO 

 

Nosso corpo nos pertence. 

(Elódia Xavier) 

 

Elódia Xavier, com essa epígrafe, nos faz refletir sobre o pertencer. A 

sociedade molda e classifica um corpo que por muitas vezes não é o nosso 

‘modelo’, mas acabamos nos deixando envolver, nos espelhamos e nos 

empenhamos a refletir o que não somos. Essa epígrafe nos leva a meditar e 

observar aspectos envolvendo nossas subjetividades, que pode não parecer, 

mas carrega demasiada importância na construção do eu em relação ao outro.  

A frase “Nosso corpo nos pertence” simboliza ainda uma retomada 

daquilo que é do feminino por direito. A sociedade privou, excluiu e restringiu a 

mulher ao longo do tempo, mas esse cenário se transformou e agora a figura 

feminina vem crescendo em todas as áreas da contemporaneidade. Vemos 

assim o poder do ‘pertencer’ a si e não a sociedade, ganhando cada vez mais 

forças e envolvendo a mulher. 

Clarice Lispector, por meio de suas personagens, faz com que o leitor 

também desperte para a consciência de sua liberdade corporal diante do 

social. Refletimos junto com a personagem Cidinha: será que não carregamos 

dentro de nós uma prostituta; e com a personagem Ruth Algrave nos 

perguntamos para que esconder e se privar da sexualidade, pois Maria das 

Dores nos mostra que um dia todos vamos trilhar a Via Crucis. 

A via crucis do corpo traz um terreno montanhoso, diversificado e 

enigmático, assim como sua escritora. Trata-se de um livro ainda pouco 

trabalhado em comparação às demais produções de Clarice Lispector, com 

crescente número de abordagens possibilitadas pela ascensão de temas como 

sexualidade, igualdade de gênero, homossexualidade, feminismo e identidade. 

Mas, o cenário nem sempre apresentou pontos positivos ao se falar de tal obra. 

A pesquisadora Lilian Lima Gonçalves dos Prazeres, em sua dissertação 

de mestrado Femininos, identidades e trânsitos em narrativas de Clarice 

Lispector (2015), fez um levantamento a respeito de teses e dissertações que 

envolvam obras lispectorianas. A referida autora busca com seu mapeamento 
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desvendar, no período de 2000-2013, a presença das obras de Clarice 

Lispector nas pós-graduações de universidades públicas no Brasil. 

Foram contabilizados mais de cem trabalhos divididos entre instituições 

como UFMG, UFF, UFES, USP, Unicamp, UnB, UFRGS, UFPE e UFRJ. A 

partir desses dados, descobrimos que mesmo com tantos estudos voltados 

para as produções literárias de Lispector, nenhum se restringia 

especificamente a A via crucis do corpo. Quando este livro aparece em pauta, 

as contribuições críticas surgem com no máximo dois contos analisados em 

comparação a outros, abordando um contexto em comum. 

Diante desse cenário de escassez, encontramos a pesquisa de Nilze 

Maria de A. Reguera, mestre em Teoria da Literatura pelo Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP. Sua dissertação de mestrado 

foi premiada pela instituição e publicada em 2006, com o título de Clarice 

Lispector e a encenação da escritura em A via crucis do corpo. Até o dado 

momento, esse foi o trabalho de maior ênfase para o livro lispectoriano que 

encontramos, no entanto, dentre outros temas, o aspecto mais trabalhado por 

Reguera em suas análises está voltado para a encenação da escritura de 

Clarice Lispector. 

Nilze Maria de A. Reguera classifica e interpreta a obra A via crucis do 

corpo “como um texto singular na produção de Clarice Lispector (outro) e como 

uma produção que reitera procedimentos narrativos típicos da prosa da autora 

(mesmo).” (REGUERA, 2006, p.273). Dessa maneira, trata-se de uma escrita 

aparentemente simples, pois “o modo de escrever de Clarice Lispector 

sustenta-se, de certa maneira, nos parâmetros da narrativa tradicional, com a 

marcação de voz, tempo e pessoa e o encadeamento progressivo dos fatos.” 

(Ibid. p. 274). No entanto, é através desse narrar que a autora constrói seu 

‘espetáculo escritural’. 

É utilizando de um molde narrativo tradicional e da polifonia que 

Lispector faz o “embaralhamento das vozes de autor, narrador e personagens, 

por meio do desdobramento em relação a outras instâncias narrativas” 

(REGUERA, 2006, p. 274). Além disso, fazem parte da escritura lispectoriana 

“a repetição e o ludismo, elementos disseminadores de sentido, instauram um 
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espaço discursivo ambivalente e paródico, em que se tem, ao mesmo tempo, o 

‘outro’ e o ‘mesmo’.” (Ibid. p. 275). Ainda possibilitando um diálogo entre textos 

e leituras possíveis a partir da intertextualidade e intratextualidade. 

A respeito da publicação e recepção de A via crucis do corpo, Nilze 

Maria de A. Reguera nos afirma estarem ambos os processos vinculados ao 

nome de Clarice Lispector e à posição envolvendo suas obras. O livro foi 

considerado como um ‘desvio’ e até mesmo como uma ‘obra menor’, devido o 

momento de vida que a autora estava enfrentando; o julgamento recebido pela 

obra foi pautado “no fato de Clarice se encontrar em dificuldades financeiras e 

ter escrito, provavelmente em decorrência disso, um livro por encomenda a 

pedido de seu editor, Álvaro Pacheco.” (REGUERA, 2006, p. 47). 

A autora Joelma Santana Siqueira compactua com essa observação de 

Reguera. E nos apresenta em seu artigo “Explicação irônica em A via crucis do 

corpo, de Clarice Lispector”, publicado na Revista de C. Humanas em 2011, 

que a obra lispectoriana em questão “foi destacada como obra que contrasta 

com os demais livros da escritora Clarice Lispector por conter textos escritos 

sob encomenda e abordar temas como sexo por meio de uma linguagem 

direta, por vezes, chocante.” (p. 173). 

Para Joelma Siqueira existe uma espécie de continuação e ligação entre 

quatro dos textos encontrados em A via crucis do corpo, sendo eles: 

“Explicação”, “O homem que apareceu”, “Por enquanto” e “Dia após dia”. Existe 

em comum entre eles a presença de uma autora-personagem que ofusca as 

fronteiras entre ficção e realidade. Nilze Maria de A. Reguera, em relação à 

escrita de Clarice Lispector, aponta outras ambivalências além dessas duas, 

como “o modo como se relacionam ‘vida’ e ‘ficção’, ‘verdade’ e ‘mentira’, 

‘sagrado’ e ‘profano’, ‘escrever por vocação’ e ‘escrever por encomenda’ etc.” 

(REGUERA, 2006, p. 276).  

É possível encontrar duas formas de recepção para o texto intitulado 

“Explicação”, sendo a primeira observando o texto como ficção e a segunda o 

observando como um texto de não-ficção. Com base nessa última visão é 

possível considerar a narrativa como prefácio ou uma justificativa da autora 

sobre as questões que influenciaram à escrita. 
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Yudith Rosenbaum (2002) e Nádia Gotlib (1995), aparentemente, 

compartilham dessa forma de pensar, pois ambas “abordam o texto 

‘Explicação’ como verdade, parecendo aceitá-lo como pedido de desculpas da 

própria Clarice Lispector” (SIQUEIRA, 2011, p. 174). Mas um leitor atento e 

desconfiado irá preferir adotar a primeira forma de representação, indo a fundo 

em busca do não-dito. 

Observa Siqueira que “a narradora-personagem finge alimentar a 

curiosidade do leitor que deseja penetrar na mente do artista para saber como 

ele fez a obra” (Ibid. p. 175), e assim utiliza-se desse espaço inicial e dos três 

contos, com a mesma forma de narração, para atraí-lo. Leitor esse que pode 

passar despercebido pelas ironias, que “é um dos elementos retóricos 

privilegiados, mas nem sempre captada por algumas leituras.” (p.175). 

O recurso de construir uma ficção a partir do prefácio já existia desde as 

narrativas românticas, no entanto, os autores possuíam outras formas de 

construção semântica. Dois dos adeptos de tal prática, foram José de Alencar 

em seu livro Senhora (1875) e Goethe em Os sofrimentos do jovem Werther 

(1774). Contudo, Clarice Lispector trouxe um diferencial ao utilizar-se das 

fronteiras entre a ficção e a verdade. Com tal estratégia, a autora acaba por 

“ficcionalizar o próprio cotidiano e, com isso, contribuir para que o leitor o leia 

como verdade, a despeito das ironias espalhadas no texto” (SIQUEIRA, 2011, 

p. 176). 

Segundo Joelma Siqueira, para um maior enlace entre a verdade e a 

ficção, Lispector cita nomes de artistas brasileiros, como Chico Buarque, Tom 

Jobim e Caetano Veloso. Como também “dessacraliza a literatura, faz 

autocrítica de si mesma como escritora e cita autores da literatura brasileira”, 

como Machado de Assis e José de Alencar. (SIQUEIRA, 2011, p.178). 

A autora Vilma Arêas, em seu livro Clarice Lispector: com as pontas dos 

dedos (2005), no capítulo destinado para análise da obra em questão, aponta-

nos a presença da religiosidade nos títulos lispectorianos. Segundo Arêas, o 

tema cristão da via-crúcis é insistente na obra de Clarice. Podemos encontrar 

essa paródia religiosa nos títulos de seus livros, como em A paixão segundo 

G.H. e A via crucis do corpo; a paixão e a via crucis são nomenclaturas 
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adotadas pelas igrejas e fiéis ao tratar do caminho de Cristo em direção ao 

calvário. Da mesma forma, notamos que essa via crucis também se repete em 

Macabéia, uma vez que Lispector nos apresenta: “ao percurso trágico da vida e 

ao sacrifício da inocente, em A hora da estrela.” (ARÊAS, 2005, p. 46) 

Vilma Arêas acredita que A via crucis do corpo foi escrito como forma de 

vingar-se da obrigação, que foi escrever por encomenda. “A autora enfrenta a 

tarefa encomendada de modo franco, porém ao mesmo tempo se vinga da 

obrigação.” (ARÊAS, 2005, p. 54). Ainda mais considerando que o aceite de tal 

proposta estava relacionado ao momento de vulnerabilidade econômica em 

que Lispector se encontrava. 

Esse fato é narrado no primeiro texto, intitulado “Explicação”, onde são 

apresentados os fatos que ocorreram a partir da encomenda, nos fazendo crer 

em seu testemunho, em que nos diz relutar, mas já sentir a inspiração, e, 

mesmo sabendo que lhe ‘jogariam pedras’1, ela sucumbiu ao pedido. Para 

Areâs, tal fato trata-se de “um prodígio de encenação e ambiguidade que 

roçam a comicidade, por conta dos exageros das desculpas” (ARÊAS, 2005, p. 

54).  

Clarice Lispector, ao aceitar escrever as narrativas, pediu de início que o 

livro fosse assinado por um pseudônimo2, Cláudio Lemos. Por coincidência ou 

não, as inicias dos nomes são as mesmas. A autora assina essa parte inicial de 

explicação apenas com as letras C.L. e alerta a Álvaro Pacheco “que não sabia 

fazer histórias de encomenda” (LISPECTOR, 1974, p.11). Podemos ver assim 

que a autora utilizaria desse pseudônimo como uma máscara autoral para a 

sua escrita. 

Essa encomenda surgiu em uma boa hora, uma vez que Clarice estava 

separada de seu marido e precisava se manter, afirma a pesquisadora 

Cristiane Palma dos Santos Bourguignon, em sua tese A via crucis do desejo 

feminino: um estudo sobre a escrita de Clarice Lispector (2016). Ela afirma: “A 

                                                             
1 MOSER (2009) nos lembra que a linguagem desse comentário irônico feito por Clarice, pode 
ter surgido a partir do ser ‘apedrejada’ literalmente, fazendo referência  ao imaginário bíblico 
cristão. 
2 A respeito do pseudônimo, o nome de Georges Bataille nos surge à mente, ele utilizou-se dos 
pseudônimos não apenas com a finalidade de esconder sua identidade, mas sim como um 
artificio que lhe abre uma gama de possibilidades diante da escrita, igualmente de temáticas 
obscenas. 
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via crucis do corpo destacava um momento de mudanças, tanto na produção 

literária de Clarice Lispector, quanto nas viradas culturais vividas pelo Brasil e 

pelo mundo na década de 1970.” (BOURGUIGNON, 2016, p. 15). 

O momento de mudança traz uma obra marcada por características que 

possibilitam vários estudos e discussões no mesmo livro. Clarice Lispector 

passou a produzir muito em pouco tempo, a fim de aumentar sua renda, visto 

que foi desligada do Jornal do Brasil na mesma época. 

Voltemos para as concepções de Vilma Arêas, afirmando-nos que a obra 

lispectoriana traz uma forte aproximação com a comédia, pois encontramos 

entre seus personagens figuras populares vivendo suas vidas cotidianas, 

ocupando geralmente um lugar na sociedade relativamente baixo. “A 

disparidade aproxima as narrativas de A via crucis do corpo da comédia, com 

seus personagens populares e temática referente à vida cotidiana. Mas uma 

comédia em vários tons, além da sátira demolidora e acre.” (ARÊAS, 2005, p. 

54-55).  

Segundo Arêas, ainda no primeiro conto, Clarice Lispector acaba se 

contradizendo e narrando aquilo que ela afirmava não querer narrar. “Essa 

contradição explícita coloca imediatamente o leitor na lógica do absurdo ou da 

incoerência, que habita sempre o reino do cômico e que será uma referência, 

em seus vários sentidos, nos relatos do livro.” (ARÊAS, 2005, p. 59).  

Podemos contabilizar no início do livro cinco epígrafes, três retiradas da 

Bíblia, uma de um personagem de Clarice, e outra, que alega não saber a 

fonte. Para Vilma Arêas, a atitude de Lispector rebaixa aquilo que é sagrado, 

pois mistura tal elemento com o anonimato. “Portanto, o discurso bíblico acaba 

rebaixado, por conta da mistura com palavras de personagens anônimos ou 

personagens duvidosos.”  (ARÊAS, 2005, p. 60). 

 Entre os treze contos, três não seguem o mesmo molde de escrita, 

sendo: “O homem que apareceu”, “Por enquanto” e “Dia após dia”. As 

narrativas que os percorrem estão voltadas para um diálogo entre artista e 

leitor, já o restante dos contos “apresentam uma estrutura convencional 

triádica, comum nos contos de Clarice: equilíbrio-desequilíbrio-novo equilíbrio.” 
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(ARÊAS, 2005, p. 61). É nesse novo equilíbrio que toda a transformação 

ocorre. 

Ao tratar do conto “Via crucis”, Arêas o interpreta de maneira a afirmar 

que os procedimentos cômicos acabam inferiorizando o caráter do divino, pois 

a criança humana que estava prestes a nascer, filho de Maria das Dores, foi 

comparado ao menino Jesus Cristo, filho de Maria de Nazaré. Afirma Arêas: 

os procedimentos cômicos obviamente se baseiam na paródia 
e no rebaixamento farsesco, que destroem o sagrado pela 
evidência do absurdo, assim como é destruída a 
excepcionalidade de Jesus, ‘essa criança’ afinal igual a todos 
os homens. (ARÊAS, 2005, p. 65). 

A respeito do conto “O corpo”, é traçada uma comparação entre Clarice 

Lispector e Edgar de Allan Poe. Arêas aponta semelhanças com o conto do 

autor, traduzido como “O coração denunciador”, que traz o assassinato de um 

senhor de maior idade que locava quartos, cometido por ‘um homem nervoso’, 

tendo como motivo os olhos do velho. Após o crime, o malfeitor acaba por 

enterrar o corpo no piso do quarto. Embora por causas distintas, as 

personagens do conto de Clarice também enterram seu parceiro no jardim. 

Por fim, a autora nos apresenta sua opinião acerca da criação do livro A 

via crucis do corpo. A obra clariceana foi publicada em uma época turbulenta, 

pois “justamente no início daquela década o mercado literário passara a se 

organizar de maneira mais profissional, e o convite do editor à escritora é muito 

significativo desse aspecto.” (ARÊAS, 2005, p. 71). Nos traz também que a má 

aceitação vivida pelo livro pode ter sido influenciada pela política pública que 

estava sendo vivida naquele momento, pois o Estado estava em um momento 

de oscilação entre a “censura e o incentivo”. (Ibid. p.71). Nos afirma Moser que: 

Apesar do exotismo de alguns de seus cenários e 

personagens, só alguém com os mais rígidos e arcaicos 

princípios morais poderia considerar o livro escandaloso. O tom 

de Clarice oscila do sério ao farsesco (...). Os contos são 

escritos com uma liberdade e espontaneidade que Clarice deve 

ter achado gratificante. (MOSER, 2009, p. 337) 

 

Com base na biografia lispectoriana lançada pelo pesquisador e escritor 

Benjamin Moser, intitulada Clarice, uma biografia (2009), observamos que a 
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autora, ao publicar A via crucis do corpo (1974), “reforçou sua reputação de 

estranha e imprevisível – e até mesmo, pela primeira vez, de ‘pornográfica’.” 

(MOSER, 2009, p. 337). Apesar dessa última classificação, o interesse pela 

sexualidade não veio das experiências pessoais da autora, segundo relata na 

parte inicial da obra sua criatividade aflorou a partir de histórias contadas para 

ela. O relato da autora não bloqueou o pensamento arcaico, que também foi 

compartilhado pela revista Veja. 

Para Moser, A via crucis do corpo é um retrato da vida cotidiana e 

criativa de Lispector, em que vemos a mescla entre o real e o ficcional. A obra 

mostra, em partes, “sua existência de mãe e dona de casa constantemente 

penetrando e minando sua ficção” (Ibid. p. 337), assim configurando-se uma 

obra instigante. Seu lançamento também trouxe vantagens para a vida da 

escritora, como nos relata Moser: 

A literatura de Clarice Lispector, porém, estava interessando 

cada vez mais aos outros, tanto no Brasil como no exterior. O 

toque pornográfico que se associou a seu nome com a 

publicação de Via crucis contribuiu para a sua notoriedade no 

país, e na época em que o livro apareceu, meados de 1974, ela 

já desfrutava uma ampla reputação na América Latina. (2009, 

p. 340). 

 

 Sua aparição em Cali, na Colômbia, no ano de 1974, para uma 

conferência junto com Lygia Fagundes Telles, instigou o aristocrata colombiano 

Simón Gonzáles, que no ano seguinte a convidou para o Primeiro Congresso 

Mundial de Bruxaria. 

 Benjamin Moser relata algumas ‘dores de cabeça’ que Clarice Lispector 

enfrentou durante a publicação de algumas de suas obras pela Artenova. Uma 

delas era a aparência de suas capas, pois “ela, uma perfeccionista em sua 

escrita, detestou a falta de capricho com que seus livros foram publicados.”  

(MOSER, 2009, p. 350). Relata ele que as produções da Artenova eram 

espantosas e cita a capa da primeira edição do livro A via crucis do corpo: 

A primeira edição de A via crucis do corpo, por exemplo, é 

decorada por uma inexplicavelmente grotesca máscara 

africana marrom e amarela. Mas ela foi deixando passar, até 
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que começou a desconfiar que ele a estava enganando quanto 

aos direitos autorais. (MOSER, 2009, p. 350). 

 

 Clarice Lispector foi deixando a situação seguir até o momento em que a 

escritora começou a desconfiar do poeta. Sem contar com a baixa valorização 

dos livros publicados, não pelos leitores, mas sim pelo mal pagamento dado a 

abrangências das obras. “Ela telefonou para a Artenova para discutir o 

problema. Depois de várias tentativas, conseguiu marcar uma reunião com 

Pacheco.” (MOSER, 2009, p. 350).  

A Autora enfrentou diversas dificuldades, mas conseguiu com maestria 

mesclar poeticamente sua personalidade a de seus personagens. Uma obra 

demarcada por Moser como a marca desse efeito de escrita é Um sopro de 

vida (1978). Para o pesquisador, a figura do autor e de Ângela são a própria 

Clarice. Já em A via crucis notamos a presença mais efetiva da autora em três 

de seus contos e no texto intitulado “Explicação”. 

Ao tratar de A via crucis do corpo, Moser a classifica junto a obra Onde 

estivestes de noite (1974) como obras ‘leves’ e ‘diretas’, visto que a autora 

havia passado pela experiência do mundo da pintura. Mas logo após seus 

lançamentos salientou que não pretendia ficar com tal estilo de escrita, logo 

voltaria a escrever com maior profundidade, foi aí que surgiu A hora da estrela 

(1977). 

Ao ser nomeada como uma ‘literatura menor’, ao contrário do que a 

palavra menor nos leva a interpretar, podemos ver uma literatura capaz de fugir 

dos padrões impostos em sua época. O autor Nilson Dinis, em seu livro A arte 

da fuga em Clarice Lispector (2001), nos apresenta a literatura como um 

campo de articulação com a filosofia. O termo se trata da aproximação entre as 

duas áreas (literatura e filosofia), uma proposta que foi realizada pelos autores 

Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

Ao conseguir tal feito, segundo Dinis, Deleuze acaba criando sua própria 

filosofia, uma filosofia da diferença. O autor nos traz as concepções do crítico 

Roberto Machado a respeito do feito deleuziano, apontando que 
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ao tematizar as ciências, a literatura e as artes, Deuleuze está 
sempre realizando seu projeto filosófico de constituição de uma 
filosofia da diferença, sem que haja uma diferença essencial 
entre esses estudos e os estudos dos textos tecnicamente 
filosóficos” (MACHADO, 1990, p.165-6; apud DINIS, 2001, p. 
12). 

Traz Nilson Dinis que Deleuze e Guattari tiveram influência direta e 

reconhecida da obra de Kafka, uma vez que “incorporam pela primeira vez o 

conceito de literatura menor” (DINIS, 2001, p. 12), fazendo assim uma releitura 

do conceito. A palavra menor teve seu sentido valorativo transformado, não 

sendo mais rebaixada e sem importância. O conceito de literatura menor agora 

ganha o sentido de uma “literatura que foge do padrão estandardizado, a 

literatura que se inscreve numa linguagem inovadora perpassando por dentro e 

por fora da literatura maior, menor é sempre no sentido de revolucionário.” 

(Ibid. p.12) 

São ressaltadas ainda, duas características essenciais a respeito da 

concepção trabalhada pelos filósofos, a primeira afirma que a literatura menor 

está relacionada aos aspectos políticos, e a segunda, que ela traz “um 

agenciamento coletivo de enunciação”. (DINIS, 2001, p. 13). Dessa maneira, a 

literatura deve ser engajada com aquilo que vive a sociedade, e o autor não 

tem domínio por si só daquilo que escreve, pois sua escrita é coletiva. Com 

base no que foi exposto, podemos dizer que não existe uma língua maior e 

outra menor, mas sim duas formas de usar a mesma língua. Os relatos de 

Clarice Lispector em A via crucis do corpo envolvem acontecimentos 

cotidianos, escrevendo assim ao coletivo. 

Com isso, partiremos a seguir para uma observação mais direcionada à 

construção da obra como um todo, fazendo o uso de paratextos que permitam 

um apanhado de elementos e fragmentos auxiliares à ambientação do livro. A 

partir desses fragmentos podemos ver que toda a obra faz relação com o 

universo feminino e com a questão corporal. 

 

2.1.  A via crucis envolvida por paratextos editoriais 

 



24  

Nos concentramos agora nas especificidades paratextuais que envolvem 

a obra A via crucis do corpo (1974). É interessante salientar tal questão, uma 

vez que notamos uma forte ligação entre os paratextos do ‘objeto livro’. Ao 

refletirmos a respeito de elementos que envolvem a publicação, conseguimos 

notar uma evolução editorial que contribui para a significação da obra. 

Processo semelhante com a ‘consciência feminista’, que foi sendo conquistada 

aos poucos e que nos permite observar uma influência determinante na 

progressão das capas das edições do livro. 

Tudo o que está envolto na/sobre a obra nos auxilia para uma melhor 

compreensão simbólica e eventual dos textos presentes no livro. Para 

propormos tais reflexões, utilizamos como base os elementos paratextuais que 

se dividem em peritextos e epitextos, decidimos nos concentrar apenas no 

primeiro. Ambos foram organizados e fundamentados por Gérard Genette em 

seu livro Paratextos editoriais (2009). Os ‘peritextos’ são informações que 

rodeiam um determinado texto, obra ou documento, como por exemplo: capas, 

títulos, nome do autor, epígrafes entre outros elementos.  

Gérard Genette nos alerta para a importância de termos consciência 

acerca dos textos, essa observação é de fundamental importância para uma 

melhor compreensão do objeto que está sendo estudado. É interessante 

salientar que nem todos os textos possuem epitextos ou peritextos, pois 

nenhum escrito segue apenas um padrão determinado. Assim, algumas obras 

podem não conter o nome do autor, podem não trazer um título específico; as 

dedicatórias ou epígrafes podem ser inexistentes, entre outras situações. Em 

contrapartida, os paratextos, paradoxalmente, sempre irão existir, mesmo que 

de maneira reduzida. 

Segundo Gérard Genette, paratexto “é aquilo por meio do qual um texto 

se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e, de maneira mais geral, ao 

público”. (GENETTE, 2009, p.09). Os paratextos unem-se ao texto com o 

objetivo de compor um determinado livro, dessa maneira, eles podem estar 

anexados a obra fazendo a junção de todos os seus elementos, como também 

podem estar ao redor da obra, por exemplo, as propagandas sobre a 

publicação de determinado livro. 
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Ao observarmos as diferentes edições do livro A via crucis do corpo, 

notamos a presença de tais elementos paratextuais e peritextuais, como as 

capas das edições existentes atualmente, o nome da autora e o título, que são 

apresentados nas capas e acabam mudando de posição e enfoque durante as 

publicações, e as instigantes epígrafes que carregam temas religiosos. 

Gérard Genette nos apresenta a origem das capas impressas, datada 

por volta do início do século XIX, durante a Era Clássica. Esse importante 

elemento na composição de um livro é considerado como um objeto de 

abertura para a curiosidade do leitor, é através da capa que os olhares atentos 

serão atraídos e se voltarão para uma estante. Ela pode também ser um 

sinônimo de sofisticação, pois durante o século XX na França as capas 

amarelas destacavam livros licenciosos. Com a evolução das propagandas 

editoriais, as capas acabaram perdendo essa importância que envolviam a 

primeira impressão, nos fala Genette, que “a capa nem sempre é de fato – e, 

de acordo com a atual evolução da apresentação editorial, é cada vez menos – 

a primeira manifestação do livro que é oferecida à percepção do leitor” 

(GENETTE, 2009, p. 30).  

Mesmo perdendo uma parte de sua importância, as capas ainda nos 

trazem um primeiro impacto ao olharmos um livro. As imagens, paisagens, 

pinturas ou gráficos nos ajudam a compreender melhor, a nível simbólico, o 

assunto de determinadas obras. A coletânea de contos que é o corpus de 

nossa pesquisa acabou ganhando cinco distintas capas, até o determinado 

momento, durante suas edições. 

Notamos que a primeira edição carrega uma máscara assustadora, 

enquanto nas demais já aparecem figuras femininas desnudas. Assim, 

conseguimos ver uma progressão diante do tema envolvendo a sexualidade 

feminina e a exposição de seus corpos, mas isso só ocorre a partir das capas 

que vieram posteriores à morte de Lispector. As capas nos fazem observar e 

problematizar a figura do feminino como também o conteúdo feminino 

abordado dentro da obra.  

Dito isso, segue as imagens das edições publicadas, para uma melhor 

visualização e compreensão das reflexões propostas acerca das diferenças 
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entre as cinco capas que o livro recebeu. Segundo Benjamin Moser (2009), 

Clarice Lispector não concordou com a capa da primeira edição, inclusive ficou 

insatisfeita com a forma que a obra foi tratada pelo editor Álvaro Pacheco.  A 

imagem da capa foi produzida pelo próprio studio Artenova e a arte foi 

nomeada como sendo de Sálvio Negreiro. Nesse mesmo estúdio o livro foi 

lançado em 1974. 

 

 

A primeira capa3 traz cores vibrantes, traços extremamente fortes e 

exóticos. É, aparentemente, uma máscara de madeira aparada por um suporte 

de ferro. Se olharmos atentamente, a boca da figura nos lembra um peixe 

possuidor de uma dentição afiada, assim como o Pygocentrus nattereri, mais 

conhecido como piranha. A semelhança com o animal também é compartilhada 

em seus olhos vidrados e vívidos. 

                                                             
3 Fotografia da obra pessoal, capa da primeira edição publicada pela artenova, 1974. 
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Tais características podem ser reconhecidas e comparadas às máscaras 

indígenas amazônicas, que geralmente são confeccionadas com escamas de 

peixe, palhas, penas e outros materiais encontrados na natureza, ou também 

às africanas. As máscaras amazônicas, assim como as africanas, quando 

concluídas e utilizadas em cerimônias específicas, se tornam receptáculos das 

almas dos mortos, que podem ser de animais, seres mitológicos, entidades 

divinas, demônios, espíritos de animais e da natureza. Cada ritual vai ser 

distinto em suas respectivas tribos, contudo, cada máscara carrega sua 

simbologia e a importância daquele que a carrega.  

Assim como a simbologia das máscaras não pode ser trabalhada de 

maneira isolada, observamos a capa em relação ao conteúdo do livro. A figura 

a princípio nos assusta, mas a observando começamos a notar beleza, 

representação e a significação que tal elemento carrega. Da mesma forma é o 

conteúdo do livro, que a princípio nos impacta, mas carrega tamanha 

complexidade e crítica. 

Essa figura ainda pode ser associada à representação do grotesco na 

obra, uma vez que esse elemento está presente no decorrer das histórias 

narradas. São observações que não retira a importância do que foi escrito, uma 

vez que traz temas relevantes para discussão, embora vedados ainda em sua 

época. A autora Mariangêla Alonso em seu artigo “Entre o grotesco e a 

comicidade: A via crucis do conto clariceano”, publicado em 2012, discute a 

presença de aspectos grotescos na obra A via crucis do corpo, se atentando 

também a comicidade.  Nos mostra que o grotesco é um recurso visto em 

algumas obras lispectoriana, como A maçã no escuro, A paixão segundo G.H., 

Água viva e Perto do coração selvagem. 

Alonso utiliza o ensaio de Wolfgang Kayser “O grotesco: configuração na 

pintura e literatura” (1986), em que o autor aponta o conceito e a origem da 

palavra ‘grotesco’, qual surge a partir de um ornamento encontrado por volta do 

final do século XV. Tratava-se de uma pintura ornamental que tendia “ao 

hibridismo das formas, uma vez que os corpos humanos surgem relacionados 

aos planos animal e vegetal, numa espécie de diluição das fronteiras acerca do 

ser humano.” (ALONSO, 2012, p. 83). Esse hibridismo compõe figuras 
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medonhas, que segundo as palavras de Kayser apontadas por Alonso, se 

assemelham ao ‘demoníaco do mundo’. 

A autora nos traz que a ficção lispectoriana é salientada pela crítica 

como oposta a racionalidade, dessa maneira, “é possível observamos a 

tendência à animalidade e ao caráter hiperbólico” (ALONSO, 2012, p. 83) na 

escrita lispectoriana. Em relação ao livro A via crucis do corpo, nos fala 

Mariângela Alonso que os contos “oscilam o sério e o farsesco, denotando 

extrema espontaneidade ao estilo de Clarice Lispector.” (Ibid. p. 84). Nele ainda 

é possível observar a corporificação das ‘questões imaginária e mercadológica’ 

que envolve a indústria cultural. 

Os corpos presentes nos contos carregam em si algum elemento que 

pode ser equiparado ao grotesco. Mariângela Alonso observa os corpos 

presentes no conto “O corpo”, sendo os corpos de Carmen, Beatriz e Xavier, a 

partir da ótica do grotesco e da comicidade. Ao evidenciar a presença do 

grotesco no conto é notório que esse elemento pode estar nos demais corpos 

da obra A via crucis do corpo, uma vez que “o grotesco contido na descrição 

dos corpos das personagens corresponde também ao enredamento da 

narrativa.” (ALONSO, 2012, p. 86) 

O corpo de Xavier no conto é associado a um touro pelo seu apetite 

voraz, tanto por comida quanto por sexo, confirmando o hibridismo entre 

homem e animal. O corpo de Beatriz além de ser visto como grotesco é 

considerado cômico, devido a caricatura e o exagero pela descrição 

desproporcional do seu corpo. Já Carmen traz a contradição de como ela é 

descrita, por mais que possuísse uma aparência elegante e fina, a ideia do 

assassinato com o facão surgiu dela. 

As duas personagens femininas apresentadas são opostas, mas 

acabam se juntando por um objetivo em comum, dessa forma “o hibridismo 

inserido na relação Carmen e Beatriz que faz com que as diferenças entre 

ambas desapareçam, tornando possível a sua coexistência na narrativa 

clariceana.” (ALONSO, 2012, p. 88). Com isso, Mariângela Alonso a partir das 

ideias de Wolfgang Kayser “salienta o amálgama da desproporção e do 

hibridismo como elementos importante da categoria do grotesco. (Ibid. p. 88). 
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Tudo isso torna evidente e notório a ligação entre o grotesco da máscara e o 

grotesco presente nos contos. 

Voltando-nos para as observações a respeito das demais capas. A 

segunda, terceira, quarta e quinta edição trazem um design bem diferente da 

primeira. Podemos de início observar que todas trazem imagens de silhuetas 

femininas nuas. Todas elas foram publicadas após a morte da autora, seus 

direitos autorais já haviam passado para seus filhos, Paulo Gurgel Valente e 

Pedro Gurgel Valente. 

Ao observarmos a segunda capa4 ela nos apresenta a pintura de um 

busto feminino. As cores são neutras e melancólicas, a mulher tem o cabelo 

curto, ou pode também estar preso, não demonstra nenhum tipo de reação, 

seus braços levemente levantados nos mostram uma das axilas e alguns pelos 

acentuados. Esse movimento com os braços deixa uma pose insinuante e 

subserviente, em contrapartida a pose simboliza um padrão de beleza e 

sensualidade, que foi usada de forma crítica e irônica pelo pintor Pablo Picasso 

ao pintar a tela Les demoiselles d'Avignon em 1907. Nos fazendo assim 

observar as ligações entre a capa e o movimento cubismo, que por sua vez 

busca olhar por diferentes ângulos o mesmo objeto. Assim como o livro A via 

crucis do corpo que nos apresenta diferentes formas de olhar o corpo e o 

universo feminino. 

Na terceira capa5 vemos cores fortes e vibrantes, uma mulher de cabelo 

médio, deitada de lado, com o corpo completamente nu, mostrando os seios e 

os pelos pubianos. Em uma de suas mãos ela carrega um leque, a cor do 

lençol transpassa o braço apoiado na cama, e o outro está sobre as pernas 

cruzadas. A figura se assemelha a de uma pintura em quadro, em que vemos 

uma mulher aparentemente livre e aberta para viver sua sexualidade, nos 

mostrando o reflexo de um momento de conquista feminina, em que o corpo 

feminino passou a ser ouvido. 

                                                             
4   Capa da segunda edição da obra, publicada em 1984 pela editora Nova Fronteira. 
Imagem retirada do site: https://www.skoob.com.br/livro/edicoes/5672/edicao:102779 
5 Terceira edição publicada em 1991, pela editora Francisco Alves. Imagem retirada do 

mesmo site que a anterior. 
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Caso semelhante ocorre com o livro em si, apesar de a obra ter 

enfrentado um momento de sombras, chegando a ser classificada como “lixo”, 

sendo pouco divulgada, não recebendo a edição que realmente merecia, 

Lispector conseguiu dar a volta por cima e tirar proveito de toda essa situação, 

com o seu nome sendo divulgado cada vez mais.  

Na quarta capa6 vemos uma mulher grávida, sentada, alisando sua 

barriga; ela traz um semblante cabisbaixo e meio triste, sendo que as cores da 

pintura não passam alegria. Essa figura pode ser associada a Maria das Dores, 

personagem do conto “Via Crucis”, que dá origem ao título da obra. O conto em 

si já nos remete à história de Jesus Cristo. As cores que envolvem a figura 

sentada, levam-nos a imaginar a figura de Maria de Nazaré, uma vez que “azul 

era o seu manto”, segundo as cantigas cristãs. 

E por fim, a quinta capa7 que é da mesma edição que a anterior, ambas 

publicadas pela Rocco, mas com uma repaginada gráfica. Podemos ver que 

não é mais uma pintura tradicional, existem designs modernos e atuais, com 

diferentes combinações de cores. Em comparação com as capas anteriores, 

essa capa nos mostra a presença de outros personagens e alguns elementos 

visuais que nos remetem aos personagens dos contos. 

Com base nessa observação, podemos ver o cenário em que a 

personagem Maria das Dores dá à luz ao seu filho, que para ela era o novo 

Messias, junto às vacas, como a Virgem Maria. Mais acima do título da obra 

vemos uma figura flutuando pela janela, seus trajes e aparência nos remetem 

ao extraterrestre Ixtlan que invade o quarto de Ruth, do conto “Miss Algrave”. 

Essa diferença gritante entre a primeira capa e as demais, pode estar 

associada a diversos aspectos, inclusive devido à má aceitação da obra no ano 

de sua publicação. Clarice Lispector acabou sofrendo algumas críticas a 

respeito da publicação de uma obra ‘pornográfica’, ainda mais por encomenda, 

                                                             
6 Quarta edição publicada pela Rocco em 1998. Print retirado de um arquivo do livro 

em PDF.  

7 Quinta edição publicada novamente pela Rocco, é datada de 1998. Foto do livro 

original. 
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sendo uma escritora admirada por grandes obras com caráter interior e 

reflexivo. 

As pinturas vão ao longo do tempo sofrendo mudanças, notamos que as 

figuras deixam de ser pontiagudas e passam a trazer traços mais circulares e 

esféricos. De forma progressiva passa pelo grotesco da primeira capa e chega 

ao surreal visto na última capa, mas um surreal que transparece leveza. As 

capas acabam dialogando com o livro, nos parece a intenção dos ilustradores.   

Associamos o ‘monstro’ da primeira capa com a crítica negativa que caiu 

sobre a obra, com base no comentário realizado por Lispector na parte inicial 

do livro, mas também pode ser considerada como uma forma de mostrar como 

era enxergada a sexualidade feminina na época, algo que ainda buscamos 

quebrar e superar. Com o tempo ela foi substituída por figuras femininas, o que 

está mais ligado com o assunto e a temática do livro como um todo, pois 

vemos em todos os contos corpos femininos envoltos em sua sexualidade. E 

foram os corpos femininos na literatura que despertaram o interesse da 

pesquisadora e escritora Elódia Xavier, autora tão importante para nossas 

reflexões. 

Tendo visto algumas discussões a respeito das capas e suas imagens, 

adentramos agora nos detalhes que envolvem outros elementos e que também 

encontramos na capa, como por exemplo, o nome do autor e o título. Gérard 

Genette formulou as três prováveis escolhas existentes para um escritor se 

identificar, ou não, diante de seu texto. A primeira é sua assinatura como a de 

registro de pessoa física, se colocando diante do livro, pronto para elogios e 

possíveis julgamentos. A segunda opção é o pseudonimato; nela o escritor 

escolhe um nome fictício, ou até existente, mas que de fato não é o seu. E por 

fim, o anonimato, que simboliza o direito que o escritor possui em não assinar a 

obra; atualmente, essa prática está quase extinta. 

Clarice Lispector, ao aceitar o pedido de Álvares Pacheco para escrever 

A via crucis do corpo, cogitou em adotar um pseudônimo. Segundo a autora, 

ela não queria que os filhos lessem o livro e a reconhecessem. Afirma no início 

da obra, no texto intitulado “Explicação”: “Então disse ao editor: só publico sob 

pseudônimo. Até já tinha escolhido um nome bastante simpático: Cláudio 
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Lemos.” (LISPECTOR, 1974, p. 12). Ela também já poderia estar ciente da 

importância de seu nome, e a sua exposição em uma obra que traz uma 

temática polêmica para ser tratada naquela época, poderia lhe trazer alguns 

desconfortos. 

Entre diversas questões acerca do pseudonimato trazidas por Genette 

em seu livro, podemos destacar o fato de que essa técnica já prevalecia entre 

as artes, inicialmente, na literatura, e posteriormente, no teatro. Sendo assim, 

os escritores de romances, contos, crônicas, poemas e poesias foram os 

percursores na troca de seus nomes de registro por nomes diferentes, logo em 

seguida, vindo os dramaturgos. Uma das setes formas de pseudonimato, a que 

destacamos é: 

a atribuição de uma obra, por seu autor real, a um autor 

imaginário, ao qual a rigor ele não agregaria nada além do 

nome, na falta de todo elemento paratextual que servir, nas 

suposições de autor, para acreditar (seriamente ou não) na 

existência do autor suposto. (GENETTE, 2009, p. 48) 

 

  Em uma determinada época de sua vida, entre 1960 e 1970, Lispector já 

havia sido adepta de tal artifício apontado por Genette. Ao voltar a publicar em 

jornais e revistas, como o Correio Feminino, ela não assinava com seu próprio 

nome, utilizando-se de pseudônimos como Tereza Quadros e Helen Palmer. 

Em sua coluna, escrevia técnicas e conselhos para as mulheres donas do lar 

daquela época, como no exemplo de uma receita para matar baratas.  

O nome da autora em todas as edições da obra aparece acima do título, 

dessa maneira, as atenções iniciais são dadas ao autor do livro, e o título 

acaba ficando em segundo plano. Nas quatro primeiras edições, o nome de 

Clarice Lispector carrega letras tão grandes quanto o próprio título do livro, e na 

terceira edição, ele é maior que o título. 

Nos explica Genette que o “nome na página de rosto e na capa não têm 

a mesma função: a primeira é modesta e por assim dizer legal, em geral mais 

discreta do que a do título; a segunda tem dimensões muito variáveis, 

conforme a notoriedade do autor” (GENETTE, 2009, p. 144). O nome de 

Clarice Lispector ao longo do tempo foi ganhando notoriedade, créditos e 
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espaço na literatura brasileira, assim o aumento das letras no nome da autora, 

provavelmente, poderia ter sido uma jogada de marketing.   

Isso é uma decorrência do valor que o autor carrega no mercado, 

chamando atenção do leitor para a importância do livro, recomendando assim 

sua compra. Após duas décadas, o nome do livro acaba ganhando destaque 

diante do nome da autora, só assim a obra em si começa a ser vista, caso que 

notamos na última edição. O nome de Clarice Lispector aparece no formato de 

sua assinatura original, escrita em letras pequenas e que se localiza ainda 

acima do título como as demais, mas não lhe cobrindo a atenção. 

 Ao tratar dos títulos, Genette faz um apanhado geral acerca da origem e 

das transformações sofridas pelos títulos, desde os manuscritos até as 

impressões e encadernações. Uma abordagem mais detalhada de tal aspecto 

não será cabível nesse trabalho. O título atualmente aparece em quatro lugares 

quase obrigatórios, sendo a primeira capa, a lombada, a página de rosto e a 

página de anterrosto. Ele tem como função identificar a obra, indicar seu 

conteúdo e valorizá-lo a fim de seduzir o público. 

O título A via crucis do corpo traz o nome de dois contos presentes na 

obra: “Via Crucis” e “O corpo”. O primeiro conto traz a história de um 

nascimento, já o segundo é um assassinato, vida e morte em um único espaço. 

A obra carrega dicotomias que percorrem todos os contos, como ficção e 

realidade, verdade e mentira, sagrado e profano. O nome do livro, em si, nos 

remete ao momento em que Cristo foi crucificado e nos leva a supor que o 

título está associado ao sofrimento do corpo, quanto às questões relacionadas 

à sexualidade.  

Outro elemento que nos chama atenção são as epígrafes. Gérard 

Genette as define como uma citação colocada em destaque, que aparece 

geralmente no início da obra, de um capítulo ou de uma determinada parte da 

obra. “A epígrafe por si só é um sinal (que se quer índice) de cultura, uma 

senha para a intelectualidade.” (GENETTE, 2009, p. 144). Sendo assim, o ato 

de utilizar uma epígrafe, seja onde o autor se sentir à vontade para colocá-la, 

nos faz imaginar que se trata de alguém culto, sofisticado e inteligente.  
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Ao trazer uma epígrafe, o autor deixa o leitor interpretar qual a relação 

com a obra ou com o tema tratado, visto que ela por si só é um ‘gesto mudo’, 

podendo ser considerada como um comentário do título, do texto ou apenas 

aparecendo para embelezar e enriquecer o escrito. O livro A via crucis do corpo 

é aberto com cinco epígrafes, sendo assim: dois salmos e uma passagem 

bíblica, uma produzida pela própria autora e uma sem identificação. Elas 

possuem assuntos semelhantes como o corpo e a santidade, já denunciando o 

que será tratado ao longo dos contos. 

Vejamos inicialmente as epígrafes que trazem salmos: a 1ª - “A minha 

alma está quebrantada pelo teu desejo.” (Salmos 119:12) e a 4ª - “E bendiga 

toda a carne o seu santo nome para todo o sempre.” (Salmo de David). A 

primeira epígrafe traz como possível significado a subserviência diante do 

desejo do outro, o que nos leva a questionar a respeito desse outro, se seria 

um desejo carnal ou divino. Esse salmo bendiz ao Senhor e o eu-lírico se 

mostra aberto aos ensinamentos e mandamentos de Deus. 

A quarta epígrafe, que traz o segundo salmo entre os escritos citados, se 

refere exatamente ao versículo 21 do salmo 145, em que está escrito: 

“Publique a minha boca o louvor do Senhor; e bendiga toda a carne o seu 

santo nome para todo o sempre." Lispector optou por restringir a parte inicial da 

frase, dessa maneira perdemos o sentido completo, o que nos leva a 

interpretar que aquilo que está sendo bendito é a carne, não o louvor do 

Senhor. 

A terceira epígrafe referenciada no livro também nos leva a conteúdos 

bíblicos: 3ª - “Por essas causas eu ando chorando. Os meus olhos destilam 

águas.” (Lamentos de Jeremias). Jeremias foi escolhido por Deus para ser um 

profeta, quando ainda era muito jovem. Ao receber o chamado do Senhor ele 

alega não ser capaz, mas Deus lhe promete estar sempre ao lado dele, 

contanto que sempre fizesse o que Ele falasse. 

O profeta era também sacerdote e viveu de maneira solitária; por pregar 

contra os líderes de sua época, era tido como louco e traidor, foi preso muitas 

vezes e quase perdeu sua vida. Tudo o que Jeremias falava se concretizava, 

assim sua fama acabou se espalhando, fato que o poupou do exílio babilônico. 
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Jeremias ficou conhecido pelos seus lamentos, o fragmento retirado e 

escrito por Lispector se encontra no seu primeiro capítulo, intitulado 

Lamentações 1, no versículo 16: “Por estas coisas eu ando chorando; os meus 

olhos, os meus olhos se desfazem em águas; porque se afastou de mim o 

consolador que devia restaurar a minha alma; os meus filhos estão assolados, 

porque prevaleceu o inimigo.” O profeta parece lamentar pelo abandono 

daquele que o consola; como ele não tinha ninguém, esse consolo só poderia 

vir do Senhor. Seria essa epígrafe um pedido de ajuda de Lispector? Assim 

como Jeremias, no momento da escrita do livro, ela vivia sozinha. 

As segunda e quinta epígrafes fogem da fonte bíblica, mas mantêm a 

coerência temática, sendo uma da própria Clarice Lispector, e a última, 

anônima; vejamos: 2ª - “Eu, que entendo o corpo. E suas cruéis exigências. 

Sempre conheci o corpo. O seu vórtice estonteante. O corpo grave.” 

(Personagem meu ainda sem nome); 5ª - “Quem viu jamais vida amorosa que 

não a visse afogada nas lágrimas do desastre ou do arrependimento.” (Não 

sei de quem é). Uma está ligada diretamente ao corpo, quando fala ter ciência 

de suas exigências e experiências em suas formas corporais. E a outra 

retrata uma vida amorosa rompida, que um dia foi bela, mas agora está 

afogada. O eu-lírico deseja que aqueles que um dia viram a beleza da união 

jamais presenciassem a tristeza da separação. 

Ao agrupar todas as epígrafes na sequência que vemos no livro, 

percebemos tratar-se de uma prévia do que será narrado no decorrer dos 

contos, com a temática já presente nessa parte inicial. O desejo é visto na 

primeira epígrafe, sentimento que prevalece em todos os contos, assim como 

o corpo, que apareça a partir da segunda citação. O sofrimento de Jeremias 

também pode ser encontrado em alguns personagens, em suas relações 

amorosas e amigáveis, convívios que levam a desastres e arrependimentos.  

O desejo e o sofrimento são emoções ligadas ao corpo/carne, que, somadas 

ao cômico, serão nosso objeto de estudo no seguinte tópico. 
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3. A CONSTRUÇÃO DE UM CORPO – CÔMICO 

 

Desde a antiguidade, o riso vem fazendo parte de nossas vidas. Ele foi 

censurado e desvalorizado durante a Idade Média, mas superou diversos 

percalços ao longo de sua história. Aristóteles classificou o riso como uma 

característica propriamente humana, uma vez que o homem ‘é o único animal 

que ri’. Um sorriso no rosto é algo contagiante, pode ser até motivador, 

retirando assim nosso corpo da inércia; corpo que também pode ter passado 

por diversas metamorfoses diante dos aspectos sociais, culturais, além de 

hibridismos e exposições às diversas tecnologias e modernidades. 

No entanto, segundo Georges Minois, em seu livro A história do riso e 

escárnio (2003), o riso não foi registrado pelos artistas gregos em pinturas por 

ser considerado algo feio, pois, ao rirmos, os músculos da face se contraem. 

Além disso, a comédia para Aristóteles era classificada como um gênero 

inferior à tragédia, “o que resulta em dizer que o cômico degrada o homem e o 

trágico o engrandece” (MINOIS, 2003, p. 49). 

Ao pensarmos no cômico, é quase impossível não pensarmos no 

corpo/homem, uma vez que um está estritamente ligado ao outro, seja o corpo 

como objeto risível ou como o receptor do prazer causado pelo riso. Tal ligação 

nos leva a refletir e trazer, nos tópicos deste capítulo, uma breve classificação 

em relação ao ‘corpo’ e ao ‘cômico’, a partir das concepções de alguns autores.  

 

3.1. O corpo 

O corpo se restabelece, mas a experiência do ferimento 
permanece. Cura-se a chaga, não se pode curar a 

essência de uma chaga. 
(Maurice Blanchot) 

 

O corpo é a nossa ligação e conexão com o mundo exterior. É através 

dele que vivemos e experienciamos toda uma vida física e material. Mas 

acabamos não observando as crenças, traços culturais e ideologias que 

internalizamos ao longo da vida. O autor David Le Breton, em seu livro A 

sociologia do corpo (2010), nos faz refletir a respeito de diversos aspectos 

envolvendo o corpo diante da sociedade. 
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Esse livro traz um estudo envolvendo uma parte da sociologia que é 

destinada à compreensão da figura humana como fenômeno social e cultural. 

Le Breton nos mostra rapidamente a sociologia implícita do corpo, que retrata o 

corpo como objeto de estudo, mas também acaba se distanciando do mesmo; 

e a sociologia em pontilhado, que aponta fortes elementos analíticos sobre o 

corpo, deixando-o em segundo plano, pois “coloca em evidência uma certa 

quantidade de dados importantes e faz o inventário dos usos sociais do corpo”. 

(LE BRETON, 2010, p. 23) 

O autor deixa de lado esses dois ramos e foca na sociologia do corpo, 

especificamente nas ações realizadas pelo corpo diante da sociedade. De 

início, nos apresenta esse receptáculo como um objeto de estudo ambíguo e 

contestável, visto que não existe um corpo sem a presença da figura humana, 

e não existe a presença da figura humana sem um corpo. Temos consciência 

de que não observamos apenas corpos, mas homens e mulheres que neles 

estão encarnados, cada um com seus traços pessoais e individuais. 

Podemos observar duas representações a respeito do corpo, uma busca 

‘dar um corpo ao homem’ e a outra ‘dar carne ao homem’. É necessário que 

fiquemos atentos a essas duas concepções, pois podem se tornar uma 

armadilha que devemos evitar. A primeira, traz as marcas de uma realidade 

objetiva apontada pela anatomofisiologia e o conhecimento médico, que unidas 

à filosofia de Descartes estabelece o corpo como uma forma mecânica. Dessa 

maneira, acaba se construindo a visão moderna de corpo nas sociedades 

ocidentais. Já, a segunda, volta-se para a medicina popular; nela, o corpo e o 

homem não se distinguem, sendo eles um só em harmonia com o cosmo. Caso 

ocorra algum tipo de desequilíbrio nessa relação, existem diversas técnicas e 

formas de tratar tal ruptura, visto que, “o corpo é similar a um campo de força 

em ressonância com os processos de vida que o cercam.” (LE BRETON, 2010, 

p. 26). Com base nessa concepção, o corpo é um elemento de ligação 

enérgica entre o homem e a comunidade, como também une os indivíduos, aos 

outros e a si mesmos. 

Nas sociedades individualistas, o corpo é tido como objeto que marca os 

limites entre o eu e o outro, funcionando “como se fosse uma fronteira viva para 

delimitar, em relação aos outros, a soberania da pessoa” (Ibid. p. 30). Esse 
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isolamento encontrado nas sociedades ocidentais acaba por criar um trauma 

social, em que o homem é distanciado da natureza, dos outros e 

provavelmente de si mesmo. Os resultados do distanciamento das tradições 

populares e o avanço do individualismo, acabam configurando o corpo 

moderno. 

Ao partir para a definição de corpo, David Le Breton nos alerta que é 

dever do sociólogo ficar atento as ideias preconcebidas sobre o corpo, como 

sendo um atributo da pessoa e da ‘realidade objetiva’ que a ele está vinculada. 

Acredita o autor, que o corpo é o lugar e o tempo indistinguível da identidade, a 

respeito do seu significante, que é considerado como “uma ficção; mas, ficção 

culturalmente eficiente e viva” (p. 32). Por mais que tenha um valor simbólico, o 

corpo é constituído e aprimorado conforme os valores mutantes de uma 

sociedade para outra. 

Por ser constituído um padrão social do indivíduo, quando é observada 

uma ruptura entre o corpo e a comunidade em que vive, como por exemplo, 

uma deficiência, doença ou algum comportamento fora do normal; é necessário 

que esse comportamento seja corrigido e para isso são chamados 

especialistas capacitados para essa reabilitação, como curandeiros, psicólogos 

ou pajés8. Esses, têm a função de buscar reintegrar o indivíduo, explicando o 

que ocorreu e como deve ser feito para se reiterar ao seio da comunidade.  

O corpo relacionado ao ator é capaz de produzir incertezas, dúvidas e 

questionamentos. Tudo depende da construção e significação que cada 

sociedade lhe atribui. “O corpo é também uma construção simbólica. A 

realidade de suas definições pelas sociedades humanas é objeto de uma 

primeira constatação”. (LE BRETON, 2010, p. 33) O conhecimento biomédico, 

a medicina e a biologia acreditam numa espécie de verdade universal a 

respeito do corpo, concepção aprendida geralmente nas universidades. Essa 

maneira de pensar é contrária às tradições populares, que variam de cultura 

para cultura, fazendo com que haja um choque entre as duas concepções.  

Mesmo diante desse conflito, devemos manter distância de tais 

                                                             
8 Para Bergson (2007) essa função é dada ao riso, que mais adiante será retomado 
em nossa reflexão. 
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questionamentos, focando nosso trabalho na observação dos aspectos 

pessoais, sociais e culturais que circundam o corpo e a condição humana. 

Para uma melhor compreensão e eficácia das análises sociológicas 

acerca do corpo, é necessário ter consciência dos riscos que a área carrega. A 

primeira grande dificuldade está voltada para os diversos campos de estudos 

da sociologia, que têm como base o mesmo objeto, o corpo. Essas outras 

sociologias se voltam para a saúde, sexualidade, alimentação, entre outras 

áreas que envolvem o corpo humano. O principal risco sobre essas 

diversidades é a diluição desse material de estudo, que por sinal ainda é 

insuficientemente definido e infinitamente amplo. O segundo risco se encontra 

na pluridisciplinaridade existente nos estudos do corpo, em que se integram 

áreas afins, como a psicanálise, a fenomenologia, a etnologia, a história e a 

economia. Essas disciplinas podem contribuir para a coleta de dados, mas são 

elas que fazem com que o corpo surja na linha de tensão entre as ciências 

sociais e as ciências humanas.  

Pontuados os obstáculos, para os sociólogos é mais prático encontrar 

um determinado caminho dentro de sua área de estudo, para seguir. Sendo 

esse caminho direcionado aos fatos sociais e culturais, que estão organizados 

ao redor do significante corpo, busca-se observar traços relacionados à 

corporeidade. O corpo é um objeto socialmente aculturado, fonte de pesquisas 

para os sociólogos que estudam estritamente a relação simbólica existente 

entre o corpo, o ator e o local onde vive. A partir da comunidade que tal ator 

frequenta, o corpo vai se apropriar do contexto que o espaço oferece. A 

medicina entra em conflito com as culturas populares, pois cada uma possui 

uma forma distinta de observar esse conjunto que é o corpo e o ator, sendo 

eles inseparáveis diante de qualquer que seja a situação, para a sociologia do 

corpo. 

A corporeidade é uma linha de análise que permanece nas lógicas 

sociais e culturais que envolvem o corpo. Ela possui como campos de estudo 

“as técnicas do corpo, a expressão dos sentimentos, a gestualidade, as regras 

de etiquetas, as técnicas de tratamento, as percepções sensoriais, as marcas 

na pele ou na própria carne, a má conduta corporal” (LE BRETON, 2010, p. 

39). Todos esses elementos disponibilizados para o estudo carregam suas 



40  

simbologias e variam de sociedade para sociedade, de comunidade para 

comunidade. 

Sobre ‘as técnicas do corpo’, Le Breton traz os estudos realizados por 

Marcel Mauss em 1934, em que o corpo é visto como o instrumento primeiro e 

natural do homem, que, moldado pelos traços culturais, torna-se um objeto de 

produção. Nos anos de 1950, com a implantação de novas tecnologias, essas 

características dadas ao corpo passam a ser reinventadas por Lévi-Strauss, em 

seu estudo Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss (1949), no qual afirma que 

o corpo e seu ator sobreviveram ao passar do tempo se reinventando e 

moldando-se às mudanças. Dessa maneira, adaptou-se sua corporeidade às 

adversidades e aos encontros com outras culturas, sendo essas adaptações 

uma prova que vai além dos achados arqueológicos. 

Ao olharmos para o livro A via crucis do corpo (1974), notamos em 

alguns de seus contos essa maleabilidade do corpo quanto a adaptação, 

retiremos como exemplo o conto “Via Crucis”, no qual Maria das Dores e seu 

esposo abandonam sua casa para viver uma vida completamente diferente da 

que levavam antes da descoberta da gestação. A mudança e a adaptação das 

personagens ocorrem de maneira interna e externa. 

Nos voltando ao campo direcionado para ‘as técnicas do corpo’, Gordon 

Hewes (1955) estudou um aspecto específico da corporeidade, a postura; 

observando as diferentes formas de sentar e ficar de pé em povos de 

diferentes culturas pelo mundo. A pesquisa foi dividida em diversos aspectos 

que podem influenciar os comportamentos dos sujeitos. Por exemplo, aqueles 

que receberam um condicionamento encontrado no meio, os que são 

especialistas em espetáculos, a influência pela prática de esportes, os que 

possuem conhecimentos práticos, como artesãos e técnicos, e por fim, aqueles 

que participam ou participaram de escolas miméticas para atores. Cada um 

desses grupos possuiu uma forma diferente de se posicionar na ação 

observada. 

Em suma, uma técnica corporal se torna mais perceptível quando é 

empregada sem ensaios ou aviso prévio, nos afirma David Le Breton: “Uma 

técnica corporal atinge seu melhor nível quando se torna uma somatória de 
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reflexos e se impõe imediatamente ao ator sem esforço de adaptação ou de 

preparação de sua parte.” (LE BRETON, 2010, p. 43). Ao ser alertado, o corpo 

reage de uma forma preparada para tal pedido, ao ser visto sem preparo, 

aquilo que está internalizado no ator é observado de uma forma mais nítida. 

No conto “A língua do ‘P’”, do livro A via crucis do corpo, a personagem 

Cidinha se vê diante de uma situação que a colocou entre a vida e a morte, 

sem aviso prévio ou ensaios ela passou a realizar trejeitos que não lhes eram 

corriqueiros. Seu corpo foi forçado a exercer movimentos e comportamentos 

que ela própria não sabia ter domínio. Dessa maneira acabou por externar de 

forma impulsiva quem ela realmente era.  

O estudo da ‘gestualidade’ aborda a forma como o ator se comporta 

diante do outro. Le Breton nos dá como exemplo o ritual de saudação e 

despedida. Observemos as ideias de Davis Efron, que em seu estudo datado 

de 1941, intitulado Gesture, race and culture, realizou uma pesquisa com 

judeus, a fim de derrubar as ideias nazistas acerca da noção de raça.  Efron, 

observou judeus de diferentes lugares, buscando confirmar e provar que a 

“gestualidade humana é um fato de sociedade e de cultura e não de natureza 

congênita ou biológica destinada a se impor aos atores.” (LE BRETON, 2010, 

p. 45). Cada um irá se adaptar aos costumes da sociedade em que vive, pois, 

seus comportamentos não se dão de forma genética. 

Um estudo apresentado posteriormente, realizado por R. Birdwhistell 

(1979), mescla as convicções gestuais a um modelo linguístico. O estudioso é 

o criador da comunicação cinésica, movimentos do corpo quando interage com 

outro. Acredita Birdwhistell, que cada língua possui uma forma própria de 

gestos, sendo assim, cada povo em suas diferentes línguas, comunica-se de 

maneiras distintas. Sobre tal afirmativa, conclui Le Breton: “o uso da língua no 

ato da fala e o uso do corpo na interação revelariam os mesmos princípios de 

funcionamento” (LE BRETON, 2010, p. 46). Contudo, os movimentos das 

palavras e dos gestos não podem ser estudados separadamente, pois estão 

mesclados num sistema. 

A sociedade é envolvida por normas implícitas, que geralmente guiam o 

comportamento do indivíduo nela participante. A ‘etiqueta corporal’ é usada 
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com base nesse sistema, mas de maneira espontânea, a partir da ideia de que 

“cada ator se empenha em controlar a imagem que dá ao outro, esforça-se 

para evitar as gafes que poderiam colocá-lo em dificuldades ou induzi-lo a 

confusão” (Ibid. p. 47). Ele busca se enquadrar no sistema, quando o plano 

principal, que é ser invisível, não funciona e o sujeito tropeça, cai, se coça ou 

pratica qualquer outro ato inapropriado, e acaba quebrando a sequência de 

interação.  

É necessário que haja o apagamento do corpo diante de outros corpos, 

para que assim se mantenha a discrição, seguindo a normalidade do dia a dia. 

Contudo, quando ocorre a exposição, o ator se sente desconfortável e fora de 

contexto. Le Breton traz como exemplo para tal afirmação o mal-estar que paira 

em um elevador cheio de pessoas desconhecidas. Diante disso, as pessoas 

que possuem alguma quebra no padrão comportamental, como um corpo 

estranho, cadeirantes ou deficientes mentais, acabam rompendo a regra do 

anonimato e o seu corpo não consegue passar desapercebido.   

As ‘expressões dos sentimentos’ também são temas de estudos e 

análises. Tais formas de se comportar, diante de uma determinada situação, 

estão enraizadas implicitamente pelo ambiente em que o ator vive. Dessa 

maneira, “os sentimentos que vivenciamos, a maneira como repercutem e são 

expressos fisicamente em nós, estão enraizados em normas coletivas 

implícitas.” (LE BRETON, 2010, p. 52). Cada povo em seu determinado 

ambiente viverá diferentemente sua forma de sentir a dor. Em alguns lugares, a 

dor será encarada como uma forma para o homem moldar sua masculinidade. 

As diversas sociedades possuem suas diferentes formas de enxergar o 

homem e a mulher. Os pais são os principais responsáveis por determinadas 

caracterizações, uma vez que o menino é reprendido ao expressar suas 

emoções e fragilidades, enquanto a menina é induzida a ter e demonstrar tais 

sentimentos. Dessa forma, “a educação transforma assim as crianças em 

atores conformes à imagem da mulher e do homem em vigor na sociedade.” 

(Ibid. p. 54). Além dos pais, podemos ver como construtores de opiniões os 

professores, os parentes em geral e os ancestrais.  
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É através das ‘percepções sensoriais’ que o corpo se conecta com o 

mundo exterior. Ao utilizar seus sentidos, como olfato, audição, tato, visão e 

paladar, o ator é capaz de decodificar aquilo que está a sua volta. Devemos ter 

a consciência de que cada indivíduo tem uma forma diferente de sentir o 

mundo. Um exemplo disso, citado por Le Breton, é a diferente perspectiva 

existente entre o homem do campo e o homem da cidade grande, pois cada 

um irá enxergar as coisas à sua maneira. “Cada comunidade humana elabora 

seu próprio repertório sensorial como universo de sentido.” (LE BRETON, 

2010, p. 55). O adquirir de novas experiências sensoriais, como aprender a 

cozinhar, escalar e aprender a tocar um instrumento, traz a aquisição de novas 

informações e modela o índice de percepções diante do mundo. 

Já as noções acerca das ‘técnicas de tratamento’ estão interligadas à 

forma como o ator vive sua higiene pessoal. As condutas de higiene e padrão 

de limpeza estão associadas ao meio em que vive determinado povo, visto que 

as condutas se diferenciam de uma cultura para outra. As práticas higiênicas 

vividas pelas sociedades ocidentais são associadas à ideia de prevenção de 

doenças, segundo o modelo médico, e ainda à concepção de sujo e limpo. 

As marcações e ‘inscrições corporais’ também são associadas ao meio e 

dele carregam influências, tradições e simbologias. Cada marca corporal pode 

representar uma determinada situação e função. As formas de inscrições 

corporais se dão de várias maneiras, como pela retirada de fragmentos 

corporais, marcação na epiderme, inscrições tegumentares, modificações no 

corpo, que podem ocorrer pelo uso de joias e adereços, como inserção de 

discos nos lábios e argolas no pescoço. 

Essas modificações podem ser utilizadas com determinadas finalidades, 

como em táticas de sedução, de diferenciação entre clãs e animais existentes 

na natureza, além de demarcar um status matrimonial; marcam ainda as 

estruturas e lugares sociais dos indivíduos. Nas sociedades ocidentais, as 

técnicas de marcação se restringem às tatuagens, maquiagens, piercings, 

tratamentos para os cabelos, e traços faciais masculinos, como o uso ou não 

uso da barba e do bigode. 
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Os estudos voltados para o campo de pesquisa ‘imaginários sociais do 

corpo’, buscam identificar as relações existentes entre corpo-alma-espírito, a 

fim de explicar melhor a dimensão do ser vivo e de sua carne. Já as 

perspectivas das ‘abordagens biológicas’ abrangem as lógicas corporais de 

maneira neurológica ou genética. Os sociobiólogos não se aproximam das 

dimensões simbólicas, pois acreditam nas trocas de informações realizadas 

pelas células e na dependência de uma programação genética. A sociologia 

afirma que as ações humanas e a corporeidade são afetadas pelo meio social 

e cultural a que o ator está exposto, obedecendo dessa maneira ao fator 

simbólico e negando a ideia de um corpo como artefato da organização 

biológica e instintiva.  

As relações e ‘diferenças entre os sexos’ falam a respeito da 

diferenciação social entre o homem e a mulher. A distinção biológica traz 

enraizada a ideia de que o homem tem a capacidade de fecundar a mulher, e 

como essa possui a menstruação, pode gerar uma criança e amamentá-la. A 

marca registrada pelo pertencimento biológico não é necessariamente um 

padrão, uma vez que, para algumas comunidades, a mulher estéril acaba 

sendo considerada como um homem. 

São acrescentadas inúmeras características que separam o ser feminino 

e o ser masculino, pois “a condição do homem e da mulher não se inscreve em 

seu estado corporal, ela é construída socialmente.” (LE BRETON, 2010, p. 66). 

As crianças, desde cedo são incentivadas e expostas a situações em que 

devem reagir de diferentes maneiras. O menino deve se manter firme e ter 

características viris, enquanto a menina buscará ser delicada e carinhosa. Os 

pais, a escola, os jogos e as parlendas têm o papel de diferenciar socialmente 

esses dois tipos de atores, mulher e homem. 

No livro A via crucis do corpo podemos observar a desconstrução de 

estereótipos envolvendo a figura masculina e a feminina. No conto “Praça 

Mauá” o personagem Celsinho é caracterizado como uma verdadeira mãe e 

dona de casa, caso contrário da personagem Luísa que era classificada como 

preguiçosa e dormia o dia inteiro, deixando os afazeres do lar para sua 

empregada. Aqui os papéis que a sociedade denomina como das mulheres e 

dos homens acabam sendo invertidos. 
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Outro exemplo de quebra de estereotipo é o conto “Ele me bebeu”, no 

qual o personagem Serjoca era dotado das habilidades para a maquiagem, e 

ele era o principal responsável por deixar Aurélia deslumbrante. Aurélia pelo 

contrário se mostrou impaciente ao esperar o taxi e deu em si mesma uma 

bruta bofetada. 

O corpo feminino geralmente é visto como frágil, pequeno e dócil, não é 

exatamente o caso das personagens Carmen e Beatriz do conto “O corpo” e 

Leontina do conto “Antes da ponte Rio-Niterói”. As duas primeiras personagens 

realizaram o suicídio de seu próprio esposo, enquanto a segunda tentou matar 

o seu companheiro, derrubando mais uma vez os estereótipos envolvendo a 

figura da mulher. 

Esse posicionamento passa por questões e reflexões acerca das 

desigualdades sofridas por tais estruturas estereotipadas. “O feminismo através 

da atividade militante tornou possível a reflexão sobre certas desigualdades 

sociais e sobre os estereótipos de discursos e atitudes, sobre as práticas 

sociais que fazem da mulher” (Ibid. p.68). Trata-se de lutas por igualdade e 

respeito, o direito de uma voz ativa, combatendo ainda a ideia do corpo da 

mulher como um objeto.    

Le Breton traz, em sequência, um debate acerca do ‘corpo, suporte e 

valores’, nos apontando um artigo de Robert Hertz (1928), o qual se dedicava a 

importância dos valores e funções das partes do corpo. Foquemos na 

representação dada para a mão direita, que é considerada uma parte do corpo 

humano carregada de valores, visto que geralmente é a que usamos para 

escrever e a mais ativa em determinadas coisas. Ela ganha destaque em 

comparação à mão esquerda, que apenas dá suporte em tantas outras tarefas. 

É evidente a pertinência de valores associados ao lado direito e esquerdo, 

segundo Le Breton, pois “à direita estão associados a força, o benéfico, o 

nobre; à esquerda estão associadas a fraqueza, a falsidade, a imperícia, etc.” 

(LE BRETON, 2010, p. 69). Esses dois lados também podem ser interpretados 

de uma forma em que o direito está voltado para o sagrado e o esquerdo para 

o profano. 
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Existem diferentes formas de valorizar as partes específicas do corpo, 

essa valorização vai depender dos conceitos intrínsecos em cada sociedade. 

Um exemplo é a importância atribuída aos pés. Algumas comunidades os veem 

como objeto de ligação entre o homem e a terra, e até com as forças cósmicas; 

já para outras sociedades, eles não passam de uma parte necessária para o 

bom funcionamento do corpo, algo comum. Essa divergência de valor também 

se aplica em outras partes, como o rosto, considerado peça fundamental em 

diversos aspectos, um cartão de visita pessoal. 

Com a descoberta e facilidade dos transplantes de órgãos, o corpo 

passou a ter um caráter mais técnico, perdendo seu valor antigo de 

classificação e diferenciação pessoal do ser, passando a ser matéria-prima. 

Afirma Le Breton, que “os avanços da medicina, principalmente no campo dos 

transplantes levantam hoje em dia questões de cunho ético e moral de muito 

discernimento” (LE BRETON, 2010, p. 71). O corpo é fragmentado e se perde 

enquanto simbologia.  

Outro ponto necessário de observação é ‘o corpo imaginoso do racismo’. 

Existem padrões imaginários adotados pelos alicerces da vida coletiva e, a 

partir desse imaginário corporal, são alimentados preconceitos, intolerâncias e 

violências. “O racismo é derivado do imaginário do corpo” (Ibid. p. 71). As 

imagens implantadas no seio de algumas sociedades acabam se tornando 

predominantes e rígidas diante de um corpo estrangeiro. O racismo observa 

apenas esses aspectos físicos aparentes em determinados sujeitos; caso não 

seja compatível com o padrão, o corpo é rejeitado. 

  Situação delicada que também vemos ocorrer ao ‘corpo deficiente’, 

mas, antes de despertar a violência, a deficiência atrai olhares críticos e de 

compaixão, angústias e até mesmo curiosidade. Por possuir fisicamente 

algumas limitações em realizar determinadas tarefas, o deficiente acaba 

ficando afastado do mundo do trabalho, assistido por instituições sociais. No 

entanto, “o discurso social afirma que ele é um homem normal, membro da 

comunidade, cuja dignidade e valor pessoal não são enfraquecidos por causa 

de sua forma física ou suas disposições sensoriais.” (LE BRETON, 2010, p. 

73). 
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 A ‘aparência’ está associada às questões que envolvem o ato de cuidar 

do corpo; é por meio dela que o ator se sente pertencente a determinados e 

específicos grupos. E para isso ele buscará atender a dois critérios, o primeiro 

exige uma habitualidade com a moda do lugar em que vive; já o segundo está 

relacionado ao cuidar dos aspectos físicos, como altura, peso e beleza estética. 

A apresentação física equivale para algumas pessoas à apresentação moral, 

pois a exposição da aparência coloca o ator sobre o olhar de julgamento dos 

outros. O mercado de consumo está sempre inovando e se reinventando para 

a manutenção dessa aparência e juventude, trazendo vários tipos de 

cosméticos destinados à beleza, com o objetivo de sedução e interação com os 

grupos, uma vez que “o corpo é o objeto de constante preocupação. Trata-se 

de satisfazer a mínima característica social fundada na sedução, quer dizer, no 

olhar dos outros.” (Ibid. p.78) 

 Na França, durante o final dos anos 60 e início dos anos 70, o ‘controle 

político da corporeidade’ começa a declinar, com a aprovação de algumas leis. 

Sendo a lei de Neuwirth, em 1967, e a lei de Veil, em 1974, duas das mais 

importantes junto ao corpo feminino, pois a primeira legitimava os métodos de 

contracepção e a segunda abolia a pena atribuída às mulheres que abortavam 

voluntariamente. Sobre o último caso, atualmente no Brasil ainda é crime 

contra a vida humana, previsto pelo Código Penal Brasileiro desde 1984, salvo 

apenas em casos específicos. 

Essas mudanças fizeram ressoar o desejo de liberdade sexual e de 

feminismo. Os indivíduos daquela época mudaram sua forma de pensar e não 

aceitavam mais a repressão e o silenciamento. Em 1975, Michael Foucault, em 

seu livro Vigiar e Punir, fala a respeito da existência de um modelo social em 

que o Estado possui o controle sobre os indivíduos, mantendo uma relação de 

disciplina. Sendo assim, “a disciplina molda um novo tipo de relação, um modo 

de exercício do poder, que atravessa as instituições de diversos tipos, fazendo-

as convergir para um sistema de obediência e de eficácia.” (LE BRETON, 

2010, p. 79). Para que tal esquema de controle venha a ocorrer, é necessário 

um sistema de relação, junto com a imposição de normas exercidas pelas 

classes dominantes ou aqueles que possuem o poder de gestão.  
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Michel Foucault9 nos aponta que durante a época clássica, o corpo 

começou a ser visto como objeto e alvo de poder. Ele nos traz dois registros 

abordados pelo livro Homem-máquina, de La Mettrie (1748) considerado por 

Foucault como a união entre as noções da alma e a teoria do adestramento. O 

primeiro registro é o anátomo-metafísico adotado por Descartes, assim como 

por médicos e filósofos; já o segundo registro é o técnico-político “constituído 

por um conjunto de regulamentos militares, escolares, hospitalares e por 

processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações do 

corpo.” (FOUCAULT, 1987, p.163). 

Em qualquer sociedade o corpo estará preso, fadado às limitações e 

proibições, como nos aponta Foucault, se tornando assim dócil, um corpo que 

pode ser submetido, transformado e aperfeiçoado. A força exercida sobre 

esses corpos pode ser nomeada de ‘disciplina’, então todo corpo que interage 

com o meio pode ser disciplinado. “Esses métodos que permitem o controle 

minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas 

forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos 

chamar as ‘disciplinas’.” (FOUCAULT, 1987, p.164). 

Essa força disciplinar, durante os séculos XVII e XVIII, tornou-se uma 

fórmula geral de dominação, uma dominação diferente da escravidão. Um 

momento histórico para esta disciplina surge com “a formação de uma relação 

que no mesmo mecanismo o [corpo] torna tanto mais obediente quanto é mais 

útil.” (Ibid. p. 164). Assim se configura a ‘mecânica do poder’, definindo como 

ocorre a relação de dominação sobre o corpo do outro, “não simplesmente para 

que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina.” (Ibid, p.164). Cada 

classe social terá sua forma de uso para o corpo, pois é através dele que as 

classes populares retiram seu sustento e sobrevivência. Mantendo uma relação 

instrumental, a força e o vigor corporal são vistos como pontos positivos em 

suas respectivas obrigações. Em contrapartida, as classes privilegiadas 

mantêm atividades intelectuais, não necessariamente utilizando do corpo no 

sentido físico, da força bruta, estabelecendo assim uma relação de consciência 

do corpo. 

                                                             
9 Texto “Os corpos dóceis”, encontrado na terceira parte do livro Vigiar e Punir (1987). 
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David Le Breton traz, a respeito da ‘modernidade’, as concepções de 

Jean Baudrillard em A sociedade de consumo. Para Baudrillard (1970), o ator 

acredita-se estar livre das amarras até então em vigor nas sociedades, 

inclusive na repressão de seu corpo no quesito físico e sexual. Todavia, 

acabaram surgindo outras amarras, como a do consumo; o ator agora busca 

por status social e a valorização de si. Esses novos padrões sociais, buscados 

pelo novo sujeito individualista, tem como foco a beleza e a juventude. E a fim 

de suprir tais necessidades aparentes com a modernidade, o mercado de 

consumo está sempre se renovando, reinventando e adaptando as exigências 

de seus consumidores, os quais não desejam envelhecer e precisam se 

adaptar a um grupo social, que lhes pareça conveniente. Só assim, poderão 

satisfazer os olhos críticos dos outros.  

Com tudo que foi visto a respeito do corpo e de suas relações com a 

sociedade, podemos concluir com as palavras do próprio Le Breton:  

O corpo é a interface entre o social e o individual, entre a 
natureza e a cultura, entre o fisiológico e o simbólico; por isso, 
a abordagem sociológica ou antropológica exige prudência 
particular e a necessidade de discernir com precisão a fronteira 
do objeto. (LE BRETON, 2010, p. 92). 

Cientes de tal relação entre corpo e sociedade, notamos um paralelo 

que liga corpo – sociedade – cômico. O corpo pode ser ou se tornar objeto do 

riso, e uma das funções do riso é ser fonte de correção desse corpo para o 

meio social. Deixemos uma observação em questão: normalmente, ninguém ri 

sozinho; é sempre necessário algo, alguém ou alguma coisa que venha a 

provocar o riso. Diante disso discorremos agora sobre a construção do cômico, 

o que nos causa o riso e sua ligação com os indivíduos. 

 

3.2.  O  efeito cômico/chiste 

 

O riso é um caso muito série para ser deixado 
para os cômicos. 

(Georges Minois) 
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Partiremos nesse tópico para as concepções a respeito do cômico, 

observando quais caminhos e procedimentos são utilizados para que uma 

ação, fala ou situação nos provoque o riso, ainda trazendo sua importância 

como válvula de escape. Para iniciarmos tais reflexões, nos apoiaremos em 

Aristóteles em sua Poética, que ganhou ao longo do tempo algumas traduções, 

alguns enfoques específicos e versões. A obra aristotélica em questão é 

considerada base para os estudos de teoria literária, exercendo tamanha 

influência no mundo ocidental. De todas as edições daremos enfoque a que 

teve como fonte a tradução italiana de Castelvetro (1570). Dentre todos os 

elementos/gêneros textuais apontados por Aristóteles, nos atentaremos, de 

maneira breve, à comedia, uma vez que é o elemento que envolve nossa 

pesquisa. No entanto, esse livro não delimita a definição da comédia, deixando 

exposta a existência de um Livro II, que conteria tal temática. 

O filósofo, de antemão, denomina algumas categorias da arte como 

sendo imitação de alguns aspectos. Lança um paralelo entre a comédia e a 

tragédia, onde a primeira trata de imitar seres ‘inferiores’, enquanto a segunda 

traz seres ‘superiores’. Segundo o autor, a imitação é dada de três formas: 

pelos meios, pelos objetos e pelos modos. Com isso, a imitação carrega em si 

dois princípios: o primeiro, traz que imitar é natural do homem, uma vez que é 

através da imitação que aprendemos, e o segundo, é que podemos retirar 

desse fato uma descarga de prazer. Assim, quando os homens “veem as 

imagens, gostam dessa imitação, pois acontece que, vendo, aprendem e 

deduzem o que representa cada uma” (ARISTÓTELES, 2008, p.42). 

A poesia foi dividida entre aqueles que produziam histórias elevadas 

com ênfases em heróis e dramas intensos, e aqueles que reproduziam temas 

mais inferiores e mundanos. Homero, apesar de escrever obras dramáticas e 

de caráter elevado, também deu origem a estrutura da comédia, dramatizando 

o ridículo. “A comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres 

inferiores, não contudo em toda a sua vileza, mas apenas na parte do vício que 

é ridícula.” (ARISTÓTELES, 2008, p. 45-46). Esse ridículo trata-se de um 

defeito ou deformação que existe naturalmente sem expressar dor. Um 

exemplo de tal situação é a máscara cômica, que mesmo sendo deformada 

não aparenta dor. 
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A comédia quase foi esquecida ao longo do tempo, reaparecendo 

tardiamente. O autor nos traz que o hábito da composição do enredo veio da 

Sicília, e Crates de Atenas foi o primeiro a construir enredos e histórias com 

sentidos gerais a tal sentido, por volta de 440 — 430 a.C. Esse tipo de enredo 

é estruturado no princípio da verossimilhança, com os atos e cenas sendo 

construídos para assemelharem-se a fatos, que podem ser condizentes com a 

verdade / realidade. 

 Um livro que nos oferece um rico esclarecimento desses caminhos é O 

riso: ensaio sobre a significação da comicidade (2007), de Henri Bergson. A 

obra citada é composta por três ensaios que envolvem a relação comicidade e 

riso, delimitando procedimentos que são base para a fabricação da comicidade. 

Alerta-se à importância de compreender que não existe uma forma finita e 

concreta para o significado do riso, mas sim formas que nos levam a acessá-lo, 

e por assim dizer, compreendê-lo. 

O homem é um animal que ri, mas também podemos defini-lo como um 

animal capaz de proporcionar o riso. O primeiro ponto para o qual Bergson nos 

chama atenção é o fato de a comicidade estar ligada ao humano, uma vez que 

rimos de um animal, um objeto ou uma paisagem; sendo para isso necessário 

que tais elementos apresentem características ou expressões humanas. 

Dessa maneira, “se algum outro animal ou objeto inanimado consegue 

fazer rir, é devido a uma semelhança com o homem, a marca que o homem lhe 

imprime ou ao uso que o homem lhe dá.” (BERGSON, 2007, p. 03). É 

engraçado observar um cachorro com roupinhas, ou qualquer outro animal 

assim, porque roupas são direcionadas aos humanos e os animais já possuem 

sua camada de pelos como proteção.  

A insensibilidade é uma grande aliada do cômico. Para que o riso seja 

acessado é necessário, ao menos por um instante, que a emoção esteja 

neutra. Caso a comicidade venha cair sobre a comoção, a graça não pode 

ocorrer, pois não rimos de uma pessoa que nos cause piedade. O riso ocorre 

através da indiferença e através dela é capaz de se chegar à inteligência pura. 

Um grupo que ri, produz eco, e para que ele ressoe cada vez mais alto é 

necessário existir harmonia entre os indivíduos desse grupo, pois, se alguém 
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estive se sentindo deslocado, não terá vontade de rir.  “Não saborearíamos a 

comicidade se nos sentíssemos isolados, parece que o riso precisa de eco.” 

(Ibid. p. 04). Dessa maneira, o riso carrega uma segunda intenção, que é a 

cumplicidade entre os que riem10. 

Para solucionar a questão de como o cômico nos faz rir é necessário 

colocá-lo em seu meio natural que é a sociedade, pois segundo Bergson, o riso 

deve ter uma significação social. Contudo, o riso ocorre quando um grupo que 

possui algo em comum se reúne, e todos direcionam sua atenção e inteligência 

para algo/alguém, calando sua sensibilidade. 

A rigidez mecânica está associada à rigidez e a velocidade exercida pelo 

corpo de maneira impensada, que acaba levando o sujeito a determinado 

incidente. Como exemplo, o autor nos aponta um homem distraído que tropeça 

e cai; seria normal que ele desviasse do que estava lhe impedindo a 

passagem, mas ele acaba tropeçando devido a rigidez de seus movimentos. 

Outros incidentes risíveis como esse podem ser provocados por um 

zombeteiro. 

 Essas cenas que ocorrem no ambiente externo são cômicas. Casos 

semelhantes podem ser vistos no âmbito interno de um personagem, quando 

ele deveria estar antenado na sequência lógica do presente, mas ainda está 

revivendo situações anteriores, causando assim o efeito de distração. “A 

comicidade se situará, dessa vez, na própria pessoa; é a pessoa que lhe 

fornecerá tudo, matéria e forma, causa e ocasião” (Ibid. p. 08). Essa 

comicidade distraída, por mais que pareça superficial pode ter grandiosa 

profundidade; tudo dependerá da forma que o autor irá usá-la.  

Uma das diferenças entre os títulos de drama e os títulos cômicos é a 

forma como são escritos e interpretados. A personagem, ao encarnar 

determinados vícios, é denominada segundo seu comportamento, pois o vício 

carrega uma moldura e a alma busca se adequar a ela. Dessa maneira, o 

                                                             
10A noção de cumplicidade nos remete diretamente ao pacto ficcional que uma escritura tece 

com seu leitor, tão caro aos estudos de recepção, dentro dos quais esta pesquisa se filia. 

Retomaremos com ênfase tais reflexões no ponto 3.1.5, quando a figura do leitor se revelará 

fundamental e culminante para o fechamento de nossa abordagem sobre o cômico em A Via 

Crucis do Corpo. 
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homem com ciúmes é o ciumento, o homem que quer sempre mais, avarento. 

O drama geralmente pode carregar os nomes próprios, enquanto a comédia, os 

adjetivos que nomeiam os vícios. 

A comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres 
inferiores, não contudo em toda a sua vileza, mas apenas na 
parte do vício que é ridícula. O ridículo é um defeito e uma 
deformação nem dolorosa nem destruidora, tal como, por 
exemplo, a máscara cômica é feia e deformada mas não 
exprime dor. (ARISTÓTELES, 2008, p. 45-46). 

 O vício presente em determinados personagens é notório ao 

espectador. Uma vez que podemos ver os domínios exercidos por tal 

característica, a ponto de parecer-nos que o sujeito está sendo manipulado por 

cordões de marionetes. Pois, “a arte do poeta cômico consiste em fazer-nos 

conhecer tão bem esse vício, em introduzir-nos, a nós, espectadores, a tal 

ponto em sua intimidade, que acabamos por obter dele alguns fios da 

marionete que ele movimenta” (BERGSON, 2007, p. 12). Temos prazer em 

presenciar essa construção. 

A sociedade nos exige estar sempre vigilantes e atentos ao que ocorre 

em nosso redor, como também demanda a maleabilidade do corpo e espírito 

para que assim todos possam se adaptar ao meio social. No entanto, o 

personagem não tem noção de seus vícios e essa distração ganha ainda mais 

força cômica. Ao rirmos dele, acabamos internalizando a imagem do que não 

devemos fazer, e assim a utilizaremos como um espelho para não nos 

tornarmos objetos do riso alheio. 

Nessa perspectiva, o riso tem como função castigar os costumes, nos 

impondo atenção para aquilo que não devemos nos tornar, sendo assim 

utilizado para a correção e enquadramento social. O riso pode ser considerado 

como objeto de correção de alguns comportamentos e ativador da flexibilidade 

para a interação de outros. Nos afirma o autor, que “pelo medo que inspira, o 

riso reprime as excentricidades, mantém constantemente vigilantes e em 

contato recíproco certas atividades de ordem acessória que correriam o risco 

de isolar-se e adormecer” (BERGSON, 2007, p. 15). Podemos assim afirmar 

que a rigidez do corpo, espírito e caráter geram o cômico, ao passo que o riso 
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é utilizado para a correção da rigidez proposta por determinados 

comportamentos.  

Voltemos à comicidade de palavras a fim de diferenciar a comicidade 

que a linguagem cria da comicidade que a linguagem exprime. A primeira pode 

ser traduzida para outras línguas, mas ela pode perder parte de sua graça, pois 

os costumes, culturas, a literatura e as ideias da nova sociedade para a qual foi 

traduzida são outros. Já a segunda, a comicidade exprimida, perde toda sua 

significação quando traduzida, sendo assim impossível a tradução: “é a própria 

linguagem, aqui, que se torna cômica” (Ibid. p. 77). 

Outra distinção bergsoniana importante a ser feita, encontra-se na 

distinção entre o espirituoso e o cômico. O primeiro ocorre quando algo nos faz 

rir de outra pessoa ou de nós mesmos, um riso sutil, já o segundo, é quando 

rimos da pessoa que está falando. Independente de um ou do outro, não há 

importância em analisá-los no momento da fala, com a intenção de descobrir 

do qual tipo se trata; a única intenção de ambos é serem risíveis. Segundo 

Henri Bergson, o chiste é espirituoso e, se posto em cena representada, pode 

ser analisado, a fim de descobrir a qual categoria ele pertence. A comicidade 

da linguagem passa a dar vida para a comicidade das ações, correspondendo 

assim uma à outra. Tal processo possibilita a identificação de qual categoria 

cômica o chiste pertence. 

A comicidade de palavras nos traz diversas formas possíveis para se 

chegar até o espirituoso. Entre elas, está a rigidez, encontrada na distração 

caracterizada por gestos mecânicos e nas frases estereotipadas que são 

encontradas prontas e pronunciadas automaticamente. Sem esquecermos do 

absurdo, que não é uma fonte de comicidade propriamente dita, mas uma 

ferramenta eficaz para causar o riso. Ele é encaixado em frases consagradas 

dando um sentido sem nexo, como: “Só Deus tem o direito de matar seu 

semelhante” (Ibid. p.84). 

Toda palavra tem seu sentido físico e moral, por assim dizer, um sentido 

próprio e um figurado. A comicidade será dada quando esses dois sentidos 

forem confundidos, como no caso de uma palavra ser falada de forma 

metafórica e compreendida de forma real. Por exemplo: “‘Todas as artes são 
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irmãs’: nesta frase a palavra ‘irmã’ é tomada metaforicamente para designar 

uma semelhança mais ou menos profunda” (BERGSON, 2007, p. 86). 

Ocorreria o contrário se a palavra irmã fosse substituída por prima, pois essa 

segunda não carrega o mesmo sentido metafórico; com essa troca chegamos a 

um efeito cômico leve. 

O pensamento é uma coisa viva, então ele também pode tornar-se 

cômico, uma vez que é traduzido em linguagem. Para que esse fato venha a 

ocorrer, é necessário nos atentarmos às três leis fundamentais, expostas por 

Bergson. A primeira diz que, para uma frase se tornar cômica, é preciso que 

mesmo invertida ela possua sentido; para a segunda, é necessário que a frase 

tenha dois sistemas de ideias independentes; já a terceira consiste na 

transposição de uma ideia cujo tom não lhe pertencia. 

Essas três leis compõem as transformações cômicas das frases. Elas 

não carregam a mesma significação diante da teoria da comicidade, e Bergson 

considera a inversão “o procedimento menos interessante” (p. 89). Mas é 

através dele que nós buscamos algum sentido invertido no chiste, por exemplo, 

o sujeito no lugar do objeto e vice-versa, elemento que pode ser associado ao 

‘quiasmo’. Quando carregada de efeito jocosos, a interferência dá à mesma 

frase dois sentidos diferentes que se sobrepõem. Um exemplo para tal efeito é 

o trocadilho, que gradativamente pode se tornar em um jogo de palavras.  

A transposição consiste em transpor uma expressão natural para outro 

tom; ela pode ocorrer em diversos tons cômicos, indo do bufo à ironia. Entre os 

tons, o autor pontua dois opostos, um solene e outro familiar, que, ao serem 

transpostos, podem nos dar a paródia, que fala de uma forma mais familiar 

sobre aquilo que tem um caráter solene. No entanto, para o filósofo Alexander 

Bain (1818-1903), a comicidade da paródia e a comicidade em geral eram 

degradações o que não nega o fato de a degradação em si ser um meio de 

transposição e de acesso ao riso. Assim como o exagero, que é cômico 

quando usado de maneira prolongada.  

Partimos para as formas de transposições mais sutis e vemos a 

oposição entre o real e o ideal. Desse princípio se fundamenta a ironia e o 

humour. A ironia retrata aquilo que poderia ser, mas afirma que é, e o humour 
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descreve com detalhes fingindo acreditar que assim deveria ser. “Ambos são 

formas da sátira, mas a ironia é de natureza oratória, enquanto o humour tem 

algo mais cientifico”. (BERGSON, 2007, p. 95) 

Até aqui, foram definidas formas para a compreensão e análise daquilo 

que é risível, como também a observação dos caracteres cômicos. Bergson 

afunila suas pesquisas nos mostrando que o riso “tem significado e alcance 

sociais, de que a comicidade exprime acima de tudo certa inadaptação 

particular da pessoa à sociedade, de que não há comicidade fora do homem, é 

o homem, é o caráter que visamos em primeiro lugar” (Ibid. p. 99-100). O 

caráter denominado metaforicamente como o de metal puro, está nas 

manifestações mais altas da comicidade. 

O enrijecimento para a vida social está no indivíduo que se fecha em seu 

próprio mundo e não busca interagir com os outros ao seu redor. Ele é visto 

como uma figura cômica, o “riso estará lá para corrigir sua distração e tirá-lo de 

seu sonho” (Ibid. p. 101). Isso acontece, pois a sociedade exige de seus 

membros participação e interação; caso não ocorra, a humilhação virá à tona e 

o riso servirá de trote social. 

O prazer de rir nessa ocasião não é um prazer puro, ele esconde uma 

segunda intenção que é a de humilhar, embora também corrija. “Mistura-se a 

intenção inconfessa de humilhar, portanto, é verdade, de corrigir pelo menos 

exteriormente” (Ibid. p.102). E é por esse motivo que a comédia se aproxima 

mais da vida real do que o drama. Tal aproximação se dá ainda nos elementos 

do caráter cômico, pois, segundo o autor, eles serão os mesmos na vida real e 

na comédia. 

Rimos de certos defeitos, mas também acabamos por rir de algumas 

qualidades em excesso, porque o que é de fato risível é a ausência do 

equilíbrio com o meio social, e esse difere de sociedade para sociedade, pois 

cada uma carrega suas particularidades. Convém diferenciar quais defeitos 

serão risíveis ou não, nos atentando que rimos da insociabilidade e não da 

imoralidade. 

A comicidade só pode surgir com o silenciar das emoções, ela necessita 

da inteligência pura. Caso o defeito leve, desperte a simpatia, a piedade e o 
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medo; ele não será risível. “Ele não deve comover-me: essa é a única condição 

realmente necessária, embora não certamente suficiente” (Ibid. p. 104). Sendo 

assim, os defeitos mais pesados e vícios profundos, até mesmo os que causam 

ódio, não despertarão a sensibilidade e a emoção, o que os poderá tornar 

cômicos. A partir dessas reflexões, Bergson questiona o que o poeta cômico 

faz para não despertar a emoção, e a resposta é não atribuir tais sentimentos 

aos próprios personagens. Para ele, nossa alma só pode entrar em 

ressonância com uma alma que ressoa consigo mesma. 

Henri Bergson nos traz o cômico como um enrijecimento do corpo diante 

do contexto social, dentre outros conceitos citados. No entanto, queremos ir um 

pouco mais fundo, nos atentando a procedimentos que influenciam a criação 

do cômico, assim como à maneira em que se dá sua elaboração e as respostas 

causadas no corpo através do riso. A partir dessas observações, 

destrincharemos os contos abordados em nossa pesquisa. 

 Para tanto, utilizamos das concepções de Sigmund Freud em seu livro 

Os chistes e sua Relação com o Inconsciente (1905), em que se apresenta o 

chiste como um veículo que nos leva a acessar os conteúdos reprimidos e 

escondidos em nosso inconsciente. Existem, para o autor, três maneiras de 

chegar ao inconsciente: a primeira se dá através dos sonhos, a segunda dos 

chistes e a terceira se direciona aos lapsos. No entanto, iremos nos ater 

apenas aos chistes em nossa pesquisa, haja vista serem as mais diretamente 

relacionadas ao nosso corpus analítico. A partir dos pensamentos de Freud, 

compreendemos que o chiste é uma pequena série de palavras, sejam elas 

imaginadas, faladas ou escritas, que, com ou sem intenção, nos fazem rir. 

Sigmund Freud, em seu livro A interpretação de sonhos, fora 

questionado por Wilhelm Fliess, alegando esse que “os sonhos estavam por 

demais cheios de chistes” (FREUD, 1905, p. 13). Essa situação vivenciada pelo 

psicanalista, possivelmente, despertou-lhe o interesse em pesquisar mais a 

respeito dos chistes. Ao analisar o sonho, Freud fica “surpreendido pela 

frequência com que ocorriam nos próprios sonhos, ou em suas associações, 

estruturas semelhantes a chistes” (Ibid. p. 14). 
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Dessa forma, ele observa/conclui que os sonhos estão ligados aos 

chistes por um processo semelhante. Outra possível influência para a 

curiosidade de Freud em relação aos chistes, foi Theodor Lipps (1851-1914) 

em seu livro “Komik und Humor”. Ambos os fatores despertaram o autor que 

investigou a fundo o tema e suas pesquisas, o que resultou na construção do 

livro O chiste e sua relação com o inconsciente (1905). 

Ernest Jones, em seu artigo Sigmund Freud: Life and Work de 195511, 

tece alguns comentário a respeito da construção da obra. Segundo Jones, 

Freud escreveu Três Ensaios sobre a Sexualidade e O chiste e sua relação 

com o inconsciente simultaneamente, afirmando que o pensador “mantinha os 

dois manuscritos em mesas adjacentes e fazia acréscimos a um ou a outro de 

acordo com a disposição do momento” (JONES, 1955, p.13 apud FREUD, 

1905, p. 15). Assim, um acaba por completar o outro. O livro destinado aos 

chistes não recebeu tantos acréscimos pelo seu autor quanto os outros. Freud 

volta a tocar no tema relacionado aos chistes, brevemente, em seu artigo 

“Humour”, de 1927. 

A estética e a psicologia podem lançar luz sobre a natureza dos chistes, 

segundo Sigmund Freud; já na filosofia, eles não ganharam tanto destaque 

quanto o autor acreditava possuir, pois trazem à tona um papel de nossa vida 

mental. Alguns estudiosos e escritores que se dedicaram aos chistes foram 

Jean Paul (Richter), os filósofos Theodor Vischer, Kuno Fischer e Theodor 

Lipps. Os chistes estão estritamente ligados ao cômico, se tornando assim 

objeto de investigação voltado para a comicidade. “A primeira impressão 

derivada da literatura é que é bem impraticável tratar os chistes, a não ser em 

conexão com o cômico.” (FREUD, 1905, p. 21).  

De acordo com as ideias de Theodor Lipps, apontadas por Freud, um 

chiste “é ‘algo cômico de um ponto de vista inteiramente subjetivo’, isto é, ‘algo 

que nós produzimos, que se liga a nossa atitude como tal, e diante do que 

mantemos sempre uma relação de sujeito, nunca de objeto, nem mesmo objeto 

voluntário’” (LIPPS, 1898, p. 80 apud FREUD, 1905, p.21). 

                                                             
11 Referência retirada do próprio livro O chiste e sua relação com o inconsciente 
(1905). As contribuições de Ernest Jones vieram a ser acrescentadas nas reedições e 
traduções posteriores à publicação original da obra. 
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Já, para Theodor Fischer, o chiste está relacionado ao cômico e um 

ponto comum a ambos é a caricatura, alertando-se para a necessidade de se 

expor o ‘feio’, tornando-o visto a todos. Esse feio seria o desvio do padrão, a 

fuga do que é normal. Ainda segundo Fischer, “um chiste é um juízo que 

produz contraste cômico; participa já, tacitamente, da caricatura, mas apenas 

no juízo assume sua forma peculiar e a livre esfera de seu desdobramento’” 

(FISCHER, 1889, p.49-50 apud FREUD, 1905, p. 22). Trata-se de uma 

fealdade que ultrapassa os limites físicos. 

Para Freud, essas duas concepções ainda não alcançavam a grandeza 

dos chistes, uma vez que, para Lipps, os chistes e o cômico se destinavam a 

ação e o comportamento do sujeito; já, para Fischer, eles estavam 

relacionados ao objeto, na omissão da fealdade. Outra concepção apontada 

por Freud é a de Jean Paul, que nos fala ser a construção do chiste um jogar 

com ideias, o definindo-o assim “como a habilidade de fundir, com 

surpreendente rapidez, várias ideias, de fato diversas umas das outras tanto 

em seu conteúdo interno, como no nexo com aquilo a que pertencem”. 

(FREUD, 1905, p. 23).  Essa definição, mais adiante será apontada por Freud 

como a brevidade e a condensação. 

Todas essas concepções são necessárias e importantes, no entanto, 

foram abordadas de forma isolada. Sigmund Freud busca aprofundá-las ainda 

mais em seu estudo, partindo para uma observação mais psicológica, a fim de 

descobrir “se um chiste deve satisfazer a todos esses determinantes para que 

seja propriamente um chiste, ou se precisa satisfazer apenas alguns, nesse 

caso sendo necessário especificar quais podem ser substituídos por outros e 

quais são indispensáveis” (FREUD, 1905, p. 27). 

Atentando-se aos aspectos da composição e não apenas à 

compreensão dos chistes, Sigmund Freud lança duas questões sobre o tema: 

“ou o pensamento expresso na sentença possui em si mesmo o caráter de um 

chiste, ou o chiste reside na expressão que o pensamento encontrou na 

sentença” (Ibid. p. 29). Mas, independente da abordagem utilizada para 

analisar um determinado acontecimento chistoso, ambas as questões serão 

possíveis, sem a obrigação de serem complementares, pois o chiste pode 

residir no pensamento como também em sua forma de expressão. 
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Forma de expressão essa que é denominada de técnica verbal ou 

expressiva. Alguns filósofos, como Fisher e Jean Paul, se dedicarão à 

observação da parte verbal dos chistes. Parte em que encontramos a 

brevidade como um elemento fundamental na transformação do pensamento 

em chistes, que, segundo Jean Paul, seria a alma do chiste.  

 Ao analisar a palavra familionar, um chiste de Heine, é necessária a 

inclusão de novas palavras para formar outras possíveis observações e assim 

completar o sentido que conseguimos ler inicialmente, de maneira breve. Freud 

nos afirma a respeito da brevidade, que “não pode haver dúvida de que é 

precisamente dessa estrutura verbal que dependem o caráter do chiste como 

chiste e o seu poder de causar o riso” (FREUD, 1905, p. 27). 

Para a composição da brevidade foi utilizada a condensação na 

construção do chiste de Heine, em que vemos a junção das palavras ‘familiar’ e 

‘milionar’, que resultou na composição do chiste exemplificado: ‘familionar’. 

Esse processo “pode ser descrito, nesse caso, como uma ‘condensação 

acompanhada pela formação do substituto’; e no exemplo em pauta, a 

formação do substituto consiste na produção de uma ‘palavra composta’”. (Ibid. 

p. 33). Essa palavra carrega o valor de um enunciado oculto. 

Ao expor tantos outros exemplos de condensações, em um chiste de 

Herr N., voltado para o julgamento depreciativo, Freud nos afirma que: 

o resultado da condensação é, novamente, por um lado, uma 
abreviação considerável; mas, por outro lado, ao invés da 
formação de alguma surpreendente palavra composta, o que 
se dá é a interpenetração dos constituintes dos dois 

componentes. (FREUD, 1905, p. 38).  

Assim os sentidos das duas palavras que se entrelaçam ganham uma 

nova forma, alterando sua forma de expressão. Além da técnica de 

‘condensação pela formação de palavras compostas’, o autor nos traz a 

‘condensação acompanhada de leve modificação’. Nessa última, o chiste 

consiste na modificação do sentido de uma situação pré-pronta. Um exemplo 

citado é a frase de Herr N.: “‘Bem, a vaidade é um de seus quatro calcanhares 

de Aquiles’”12 (Ibid. p. 39). A frase nos leva a refletir a história de Aquiles, 

                                                             
12 Com base na tradução do livro foi acrescentada uma nota de rodapé em 1912: [Parece que 
este chiste foi anteriormente aplicado por Heine e Alfred de Musset].  
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aquele que foi derrotado pelo calcanhar frágil; no entanto, o humano não tem 

quatro calcanhares, mas sim os animais. Com isso os dois pensamentos se 

fundem e é dado o enunciado com a intenção depreciativa.  

Toda a construção e apresentação das técnicas dos chistes tem como 

objetivo desvendar a sua natureza, segundo Sigmund Freud. As técnicas 

podem ser agrupadas com base em sua compreensão e economia, seja na 

forma ou nos sentidos, que são pontos semelhantes e presentes em tudo o que 

vimos até então. Com essa observação, o autor chega a um ponto comum 

entre elas, que é a condensação. Assim, o “uso múltiplo do mesmo material é, 

afinal, um caso especial de condensação; o jogo de palavras nada mais é que 

uma condensação sem formação de substitutivo; portanto, a condensação 

permanece sendo a categoria mais ampla” (FREUD, 1905, p. 58). 

Apesar de tais afirmações, Freud nos fala que “nem toda economia 

expressiva, nem toda brevidade, é suficiente para dar conta do chiste” (Ibid. p. 

60). Assim, segue com outras categorias e formas de chistes. Ainda no campo 

dos verbais, vemos o trocadilho, que até então não fora apresentado. Esses 

chistes são considerados, segundo o autor, como a forma mais baixa dos 

chistes, uma vez que “para um trocadilho basta que dois significados se 

evoquem um ao outro através de alguma vaga similaridade, seja uma 

similaridade estrutural geral, ou uma assonância rítmica, ou o 

compartilhamento de algumas letras iniciais, etc.” (Ibid. p. 61). No trocadilho, 

não são necessários processos elaborados para que o riso venha a ocorrer. 

Outra categoria chistosa são os chistes por unificação. Essa técnica 

pode ser caracterizada como uma ‘resposta pronta’ a determinado contexto: “a 

réplica consiste em que a defesa, ao se encontrar com a agressão, ‘vira a 

mesa sobre alguém’ ou ‘paga a alguém com a mesma moeda’ - ou seja, 

consiste em estabelecer uma inesperada unidade entre ataque e contra-

ataque” (Ibid. p.86). Outra técnica parecida com essa é a da ‘representação 

pelo oposto’, onde a resposta vem em forma contrária ao real sentido cabível à 

pergunta. Classificada como chiste de exageração, pode receber o 

deslocamento em sua construção e se assemelhar aos ‘chistes irônicos’. 
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Freud também nos apresenta os ‘chistes conceptuais’, que fazem um 

contraste com os ‘chistes verbais’; enquanto esses últimos tratam das 

semelhanças entre palavras, os primeiros buscam abordar as sentenças 

inteiras. “Aqui, no entanto, não se trata de semelhança fônica entre duas 

palavras, mas entre sentenças inteiras, expressões características, e assim por 

diante” (Ibid. p.94). Algumas técnicas que configuram essa categoria de chistes 

são a alusão através de modificações, condensação com substituição, a 

representação indireta, unificação, raciocínio falho, o desconcerto diante do 

nonsense e a alusão por meio da omissão, entre outras.  

A analogia, um dos elementos que compõe essa categoria dos chistes 

conceptuais, poderia sozinha ser considerada um chiste; no entanto, isso não 

pode ser feito, uma vez que não é possível, segundo Freud, “constatar o que 

determina a característica chistosa das analogias, já que tal característica 

decerto não reside na analogia como forma de expressão do pensamento ou 

na elaboração de uma comparação” (FREUD, 1905, p. 107). 

Demarcadas algumas técnicas dos chistes, Sigmund Freud parte para a 

observação dos mecanismos psíquicos que envolvem a produção do prazer. O 

autor busca desvendar como o prazer frui das técnicas dos chistes e de seus 

propósitos, “o que queremos agora descobrir é o modo pelo qual o prazer 

procede destas fontes, o mecanismo do efeito de prazer” (Ibid. p. 139). 

Os chistes conceptuais, como raciocínio falho, deslocamento, 

representação pelo oposto e outros (terceiro grupo), também carregam suas 

economias de despesas psíquicas, no entanto, voltadas para as que já existem 

internalizadas. Freud traz como exemplo as peripécias de uma criança no 

processo de fala, pois ela sente prazer em fazer associações sem sentido 

(nonsense). Esse processo vai em oposição à lógica e à razão, causando na 

criança uma dose de prazer. Tal processo também pode ser vivenciado por 

alguns doentes mentais. 

A lógica e a razão impõem um sentido real e específico para 

determinados aspectos da vida cotidiana, privando a liberdade de obtenção de 

prazer no absurdo. Na vida adulta, a libertação das inibições dos prazeres no 

nonsense é possibilitada através do álcool. “Uma disposição eufórica, 
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produzida endogenamente ou por via tóxica, reduz as forças inibidoras, entre 

as quais o senso crítico, tornando de novo acessíveis fontes de prazer sobre as 

quais pesava a supressão” (Ibid. p. 149-150). 

Até aqui, descrevemos as técnicas dos chistes, seus estágios 

preliminares e suas transformações. Antes de uma sequência se tornar um 

chiste, atravessam-se outros processos, nomeados por Freud como ‘jogo’ e 

‘gracejo’. O primeiro, trata-se ainda da experiência vivida pelas crianças no ato 

de descoberta da fala, pois, ao reunirem o som das palavras, descobrem algo 

que ressoa familiar; essa tentativa de acerto se torna gratificante. “Esse jogo 

chega ao fim pelo fortalecimento de um fator que merece ser descrito como 

faculdade crítica ou racionalidade. O jogo é agora rejeitado como sem sentido 

ou efetivamente absurdo; em consequência da crítica se torna impossível”. 

(Ibid. p. 151) 

Já o segundo [gracejo], “trata-se agora de prolongar o prazer resultante 

do jogo, silenciando ao mesmo tempo as objeções levantadas pela crítica as 

quais não permitiriam que emergisse o sentimento gratificante” (Ibid. p. 152). 

Assim, o gracejo traz o prazer em tornar possível algo que era impossível 

devido às críticas. Os dois processos [jogo e gracejo] carregam a continuação 

de um jogo gratificante e seu esforço para protegê-lo da crítica racional que 

rejeita o nonsense, superando assim obstáculos externos. Semelhante a esse 

propósito teremos os chistes tendenciosos, que são capazes de liberar prazer 

mesmo em situações de repressão. 

Imaginemos uma situação de repressão em que um sujeito é exposto a 

um insulto e não pode responder à altura, ou partir para agressão. O chiste 

possibilita uma resposta a esse contexto, no entanto, a quebra da repressão 

vivida pelo ator, torna o prazer ainda mais intenso. Prazer esse que comparado 

a outros âmbitos da vida mental é classificado por Freud como ‘prazer 

preliminar’, encontrado no ato sexual. Todo o processo do propósito existente 

por trás do chiste, aí se encontra: 

Começa como jogo de derivar prazer do livre uso das palavras 

e pensamentos. Tão logo o fortalecimento da razão ponha um 

fim ao jogo com as palavras, como sendo sem sentido, ou ao 

jogo com os pensamentos, como sendo absurdo, muda-se este 

gracejo para que possa reter essas fontes de prazer e ser 
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capaz de obter novo prazer pela liberação do nonsense. A 

seguir, como chiste propriamente dito, mas ainda não 

tendencioso, dá apoio aos pensamentos e fortalece-os contra o 

desafio do juízo crítico, processo em que se utiliza o ‘princípio 

da confusão das fontes de prazer’. Finalmente, vem em socorro 

dos principais propósitos que combatem a supressão, 

suspendendo as inibições pelo ‘princípio do prazer preliminar’ 

(FREUD, 1905, p. 160-161). 

Uma transcrição de maior fôlego, mas necessária para elucidar toda a 

descrição já feita a respeito do jogo, do gracejo e de suas relações com o 

prazer preliminar, assim determinando os objetivos dos chistes. É necessário 

ainda que nos atentemos para o motivo da criação do chiste. Sobre isso, Freud 

nos aponta alguns determinantes subjetivos dos chistes, como a 

espontaneidade. Algumas pessoas possuem a capacidade espontânea de 

produzir um conteúdo chistoso, elas são nomeadas de espirituosas, pois 

possuem “a presença de disposições especiais herdadas ou de determinantes 

psíquicos que permitem ou favorecem a elaboração do chiste”. (Ibid. p. 163). 

O cômico necessita apenas de duas pessoas para fazer a transmissão 

de um conteúdo engraçado, sendo a primeira pessoa (o criador) e a segunda 

(o ouvinte), esse último pode divertir-se consigo mesmo; uma terceira pessoa 

pode existir, mas não é essencial. Já o chiste necessita de três pessoas: a 

primeira pessoa (o criador), a segunda (o objeto) e por fim (o ouvinte), esse 

último será recompensado com a descarga de prazer criada pelo chiste. 

Apesar de toda essa construção e elaboração do chiste, o terceiro ente pode 

não estar disponível ao riso. Assim, é exigido dele uma determinada 

neutralidade e ausência de sentimentos pelo objeto, para que o chiste tenha 

todo o seu valor contemplado. 

Esse terceiro ente é presenteado com o prazer do chiste realizado por 

outro, pois criar o chiste demanda energia psíquica, enquanto a sua energia é 

economizada. Assim, através da audição, a força que era utilizada para a 

inibição é suspensa, e ocorre o riso nesse ouvinte. O processo de criação do 

chiste no primeiro ente, demanda uma certa cota de energia psíquica, 

produzindo dessa maneira a força de suspensão da inibição. Esse processo 

também causa prazer em si mesmo; no caso dos chistes tendenciosos, um 

prazer intenso. 
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Notamos que o primeiro ente conta um chiste de forma séria para o 

terceiro, e logo após esse último rir, ele acaba rindo também, sendo o riso algo 

contagiante. Assim, concluímos que:  

o processo do chiste na primeira pessoa produz prazer pela 
suspensão da inibição e diminuição da despesa local; não 
parece, entretanto, chegar ao fim senão por intermédio de uma 
terceira pessoa interpolada, obtendo o alívio geral através da 
descarga”. (FREUD, 1905, p. 182). 

Os chistes são considerados uma subespécie do cômico. Devemos 

salientar ainda que o chiste é um processo construído enquanto o cômico é 

constatado. Delimitadas tais diferenças, Freud nos apresenta uma categoria de 

cômico que se aproxima do chiste: a ingenuidade. Os comentários ingênuos 

estão mais ligados aos chistes do que as atitudes ingênuas, uma vez que os 

chistes se manifestam através das palavras. 

O cômico ingênuo ocorre com mais frequência nas crianças, pois suas 

inibições ainda estão em processo de formação; assim, elas acabam falando o 

que faz sentido em suas mentes, criando associações com determinados 

conteúdos.  

Uma pessoa ingênua pensa estar utilizando seus meios de 
expressão e processos de pensamento normalmente e 
simplesmente, não tendo qualquer arrière pensée13 em mente; 

não deriva igualmente o menor prazer em produzir algo 
ingênuo.” (Ibid. p. 211). 

O prazer é direcionado ao ouvinte do comentário quando esse já possui 

inibições internas, pois, ao suspendê-las, ele se entrega ao riso. Dadas essas 

diferenciações e comparações entre o chiste e o cômico, Sigmund Freud nos 

dá uma definição mais abrangente a respeito do que é o cômico. Para o autor: 

o cômico aparece, em primeira instância como involuntária 

descoberta, derivada das relações humanas. É constatado nas 

pessoas – em seus movimentos, formas, atitudes e traços de 

caráter, originalmente, com toda probabilidade, apenas em 

suas características físicas mas, depois, também nas mentais 

ou naquilo em que estas possam se manifestar. Através de um 

tipo muito comum de personificação, também os animais, e as 

coisas inanimadas, tornam-se cômicos. (FREUD, 1905, p. 215). 

 

                                                             
13 Em tradução livre do francês ‘motivo oculto’. 
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O cômico está estritamente ligado ao ser humano, assim como apontou 

Henri Bergson anteriormente. Dessa maneira, uma pessoa pode ser cômica ou 

tornar-se cômica a depender da situação a que for exposta. Algumas formas 

para tornar isso possível é o disfarce, o desmascaramento, a caricatura, a 

paródia, o travestismo e outros.  

A princípio, Freud traz o cômico nos movimentos, usando como exemplo 

a figura de um palhaço: o que nos faz rir nesse personagem é sua 

extravagância. Esse tipo de cômico dá origem a dois outros, sendo o ‘cômico 

das formas corporais’ e o ‘cômico dos traços faciais’. Ao partirmos para os 

processos psíquicos criados na observação, nota-se que quando um 

movimento maior de repetição, em relação a nós, é tomado como exagerado e 

não apropriado, a despesa de energia psíquica direcionada a compreende-lo é 

suspensa e direcionada ao riso.  

O cômico encontrado nas funções intelectuais também existe, em um 

processo comparativo semelhante. No entanto, é direcionado à falta das 

funções mentais, em casos onde a inteligência é menos ativa, tornando fácil a 

repetição. “No primeiro caso rimo-nos pela excessiva complicação, no último 

rimo-nos da facilitação em excesso” (FREUD, 1905, p. 222). 

Podemos nos tornar cômicos para divertir outras pessoas, nos fazendo 

de ridículos sem que percebamos, o que causa no outro a sensação de 

superioridade. Como também podemos colocar outros em situações cômicas, 

ao exemplo de se estender uma perna para fazer o outro tropeçar e parecer 

desajeitado, ou fazer alguém de bobo. Dessa forma, todos estamos sujeitos a 

parecer cômicos. Existem outros meios para tornar as coisas/pessoas cômicas, 

como a caricatura, a paródia, o travestismo e o desmascaramento. 

Freud define a caricatura como a degradação, ao enfatizar um traço já 

existente, sendo esse por si só cômico; e se não for o caso, a caricatura irá 

exagerá-lo a ponto de se tornar. A paródia e o travestismo fazem a degradação 

do caráter de uma determinada pessoa, trocando seus discursos e enunciados 

por outros inferiores. Processo semelhante ocorre com o desmascaramento, 

que consiste em revelar aquilo que estava coberto por trapaças. 
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Delimitados esses meios de tornar algo cômico, chegamos à mímica, 

que envolve em sua composição a caricatura e o desmascaramento, incluindo 

também a degradação. Sigmund Freud nos traz as concepções de Bergson 

(1900), o qual “aproxima o cômico na mímica ao cômico devido à descoberta 

do automatismo psíquico. A opinião de Bergson é que tudo, em uma pessoa 

viva, que faça pensar em um mecanismo inanimado, tem efeito cômico” 

(FREUD, 1905, p. 236). Em relação à mímica, o prazer cômico não está 

relacionado ao cômico de situação, e sim ao de comparação. 

A comparação torna-se extremamente cômica ao fazer uma associação 

entre dois objetos completamente diferentes, assim, o cômico de comparação é 

semelhante a um caso de degradação. Nos voltando ao prazer cômico, esse 

tem sua origem nas diferenças apresentadas por duas despesas psíquicas: “o 

prazer e o efeito pelo qual é conhecido – o riso – só se manifestam se essa 

diferença não é utilizável e, pois, capaz de descarga” (Ibid. p. 246). Assim, o 

prazer só aparecerá caso essa condição seja possível. 

A partir de tais noções a respeito do cômico, assim como da anterior 

construção social e interativa do corpo, seguiremos para o capítulo de análises 

envolvendo a obra A via crucis do corpo (1974), de Clarice Lispector. Para isso, 

nos apropriaremos das concepções apontadas por Elódia Xavier (2007), acerca 

das tipologias dos corpos femininos; e dos apontamentos de Sigmund Freud, 

ao tratar aspectos envolvendo o inconsciente diante do cômico.  
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4. QUE CORPO É ESSE NA VIA CRUCIS? 

 

É preciso ter sempre uma simples humildade  

tanto na vida quanto na literatura. 

(Clarice Lispector) 

 

A obra A via crucis do corpo, de Clarice Lispector, traz diversas 

tipologias de corpos femininos por meio de 13 contos que possuem, cada um, 

sua particularidade e excentricidade. A fim de discorrer e discutir sobre a 

categoria a que cada personagem pertence, ou se aproxima, seguiremos nossa 

pesquisa fazendo uma aproximação entre os corpos apresentados por 

Lispector e os corpos elencados por Elódia Xavier, em seu livro Que corpo é 

esse: o corpo no imaginário feminino (2007). Esse livro aborda a temática 

corporal em obras de autoria feminina, observando alguns aspectos e 

comportamentos predominantes nas personagens femininas em diferentes 

âmbitos sociais e pessoais. 

Em suas considerações iniciais, Xavier discorre sobre como o corpo era 

apresentado e observado em alguns momentos históricos, de maneira 

semelhante ao que vimos nas teorias de Le Breton. A autora traz, inicialmente, 

as concepções de Platão e Aristóteles, que acreditavam ter a mente um maior 

valor em relação ao corpo. Para o primeiro filósofo, “o corpo é uma traição da 

alma, da razão e da mente, que são aprisionadas pela materialidade corporal” 

(XAVIER, 2007, p.17). O segundo filósofo propôs a separação entre matéria e 

forma; esse pensamento teve uma nova configuração na tradição cristã, e o 

corpo passou a se opor a mente, sendo o corpo, ‘mortal’ e pecaminoso, 

enquanto a mente, ‘imortal’ e pura. 

Elódia Xavier, com base no estudo “Corpos reconfigurados”, de 

Elizabeth Grosz (2000), aponta-nos que o dualismo cartesiano, que classifica 

corpo e mente como duas substâncias distintas entre si, foi um grande 

influenciador nas concepções ocidentais sobre o corpo, deixando marcas até 

os dias atuais. Outros autores, como Espinosa, seguido por Foucault e 

Deleuze, buscaram desconstruir tal pensamento e as oposições “binárias como 
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natureza/cultura, essência/construção social” (XAVIER, 2007, p.19) e 

corpo/mente. 

O corpo é uma área de grande interesse para a teoria feminista, uma 

vez que o corpo feminino é visto como frágil e vulnerável, sendo esse 

parâmetro, base para as desigualdades sociais e justificativa de dominação. A 

oposição macho/fêmea é condenada pelas feministas, quando associada com 

a oposição mente/corpo, pois coloca a mulher como objeto biológico, enquanto 

o homem é posto no campo do conhecimento. Xavier traz ainda nessa parte 

inicial grandes teóricas feministas, como Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, 

Nancy Chodorow, Luce Irigaray, Hélène Cixous, Gayatri Spivak e Judith Butler. 

Nomes que contribuíram e contribuem até hoje, para a valorização da figura 

feminina.  

Dada a importância do corpo na construção e organização social, Elódia 

Xavier se propõe a elencar dez categorias corporais, como: o corpo invisível, o 

corpo subalterno, o corpo disciplinado, o corpo imobilizado, o corpo 

envelhecido, o corpo refletido, o corpo violento, o corpo degradado, o corpo 

erotizado e o corpo liberado. Sua finalidade é identificar e conhecer as práticas 

sociais que exercem influências sobre esses corpos. 

É a partir dessa classificação realizada por Xavier que iremos abordar a 

obra de Clarice Lispector - A via crucis do corpo, associando os corpos 

femininos apontados nos contos com essas tipologias. Corpos esses que estão 

em busca de firmar, reconhecer, transformar, descobrir e revelar suas 

verdadeiras identidades, junto com a busca pelo ser e pelo seu lugar no 

mundo. Elemento que na ficção lispectoriana aparenta ser recorrente e ocupar 

um espaço de importância em seus escritos. A busca dos personagens pelo 

ser e por se reconhecer vai além dos corpos femininos e se estendendo a 

todos os contos. 

É importante ressaltar que os contos serão elencados em uma ordem 

que não é a da publicação, assim como as categorias de Elódia Xavier também 

aparecerão fora da linearidade por ela apresentada. A seguir, dispomos um 

esquema para ilustrar a ordem em que serão realizadas as análises dos 

contos, a partir das categorias corporais, conectados por temáticas afins, seja 
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no tratamento manifesto pelos corpos das personagens mulheres, como pela 

afinidade nos tipos de chiste e de uso específico da linguagem, por parte de 

Clarice: 

 

O intuito foi criar outro tipo de linearidade nesta pesquisa, vinculando as 

categorias de Elódia dentro de uma nova progressão, permitida pelos contos 

de Clarice, com o intuito de propor uma espécie de evolução das 

potencialidades simbólicas do corpo feminino, na maneira como isso se reflete 

no encadeamento dos contos. 

É importante salientar que mesmo sendo subdivididos e separados por 

tipologias, os corpos presentes nos contos podem ser realocados e podem ser 

observados a partir de todas as categorias apresentadas por Elódia Xavier. 

Decidimos e optamos por nos limitar a essa formatação de análise, uma vez 

que, abordar todos os corpos em todas as categorias poderia exigir mais tempo 

e abordagens que poderiam exceder aos limites desse trabalho.   

 

4.1.  Um corpo invisível, o outro subalterno 
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Ao pensarmos sobre o corpo invisível, naturalmente associamos aquilo 

que não é perceptível aos olhos. Muitas vezes o invisível é apontado como 

místico e fantasioso. No entanto, o conceito de invisibilidade que iremos 

abordar no presente tópico se enquadra em uma definição específica, em que 

o objeto (corpo) existe, mas não é enxergado por determinados fatores. 

 Caso esse que notamos com a personagem Aurélia, no conto “Ele me 

bebeu”, encontrado na obra lispectoriana que ora discutimos. Trata-se de uma 

mulher que foi apagada e se tornou invisível diante dos outros e irreconhecível 

para si mesma. O referido conto relata o envolvimento entre Serjoca e Aurélia, 

que possuíam em comum uma vida boêmia. Ele era maquiador e, sempre que 

surgia um programa, Aurélia chamava-o para maquiá-la, no que iniciaram uma 

amizade. 

Ao voltarem de mais um dia agitado, os dois aguardavam um táxi para 

voltar para casa, quando foram avistados por Affonso Carvalho, um industrial 

de metalurgia. A princípio, Aurélia havia lhe despertado a atenção, mas com o 

passar do tempo Serjoca começou a se soltar, fazendo com que o olhar do 

industrial se voltasse para ele. Serjoca também havia se interessado pelo 

homem rico e foi a partir daí que começou a tentativa de retirar Aurélia do 

caminho. 

Tanto Aurélia quando Serjoca eram bonitos. Ela utilizava de artifícios 

postiços para ficar ainda mais linda, entre eles a maquiagem feita por Serjoca. 

Sabendo disso, o personagem começou a apagar aquilo que era a porta de 

entrada para a interação entre ela e Affonso, a aparência. Ao invés de ativar 

sua beleza com a maquiagem, ele começou a apagar os traços de Aurélia e 

seu rosto. Durante o processo, ela sente algo estranho e “a impressão era que 

ele apagava os seus traços: vazia, uma cara só de carne. Carne morena.” 

(LISPECTOR, 1974, p. 43). Ao se ver no espelho “era isso mesmo que ela 

imaginava: Serjoca tinha anulado o seu rosto”, ao ponto de que até “mesmo os 

ossos tinham desaparecido.” (Ibid. p. 43). 

Nesse momento, Aurélia sente como se fosse invisível, não tinha mais 

rosto e nem ossos. Sua subjetividade foi apagada e anulada. O sentir-se 

invisível foi confirmado enquanto estavam os três no restaurante. Affonso 
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apenas conversava com Serjoca, ignorando a presença de Aurélia, que por 

esse motivo recusou o novo convite para jantar, pois “não tinha cara para 

mostrar.” (Ibid. p. 44). Serjoca deixou a personagem invisível para retirá-la de 

seu caminho com Affonso.  

Aurélia, em casa, novamente não vê quem realmente ela sentia ser, pois 

“foi ao espelho. Olhou-se profundamente. Mas ela não era mais nada.” (Ibid. p. 

44). A personagem foi invisibilizada. E agora temia pelo que poderia vir a 

acontecer: “pesou-se na balança: estava com bom peso. Daí a pouco ele me 

tira também o peso, pensou.” (Ibid. p. 44). Nessas reflexões sobre o que estava 

acontecendo, dá-se brutas bofetadas no rosto e assim consegue sair de seu 

transe e perceber o seu real rosto no espelho. 

A autora Elódia Xavier, em seu livro Que corpo é esse: o corpo no 

imaginário feminino (2007), traz de início a categoria do corpo invisível e usa 

como exemplificação o conto “Musolim: Woman”, do livro Postcard (1991), de 

Marilene Felinto. Trata-se do encontro entre duas mulheres com 

personalidades e culturas diferentes. A cultura opressora vivida pela mulher 

muçulmana representava para a mulher ocidental segurança e proteção, 

“enquanto a invisibilidade da protagonista significa sua inexistência como 

sujeito” (XAVIER, 2007, p. 34). Contudo, as personagens caracterizam corpos 

invisíveis, uma vez que não possuem controle sobre seus próprios destinos 

como mulheres. Caso semelhante ao de Aurélia no conto lispectoriano, que 

perdeu sua subjetividade e individualidade diante dos outros, deixando assim 

de existir como sujeito.  

Partindo para o corpo subalterno, outra categoria corporal apontada por 

Elódia Xavier em seu trabalho; a autora nos apresenta o livro O quarto de 

Despejo (1960), de Carolina Maria de Jesus. Essa obra fala da vida de 

Carolina, mostrando “a enorme carência e inferioridade da situação da 

protagonista” (XAVIER, 2007, p.55); traz um relato que carrega grande reflexão 

diante das mazelas que atinge a humanidade. E é através da vida de Carolina, 

que Xavier classifica o corpo subalterno como “um corpo violentado pela fome, 

pela miséria circundante, pela degradação do espaço, pela retificação”. 

(XAVIER, 2007, p. 48). 
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Outra narrativa acrescentada por Xavier nessa classificação corporal é a 

obra As mil e uma grades (1974), de Wanda Fabian. O conto escolhido foi “A 

mulher debaixo do cofre”, que fala de um acidente envolvendo uma dona de 

casa e um cofre tombado de um caminhão. A mulher acaba sendo esmagada 

pelo objeto. É “desse contraste entre o significado do cofre e a carência da 

Mulher em situação subalterna que emana o subtexto da alegoria, instigante 

mistura do fantástico com o cotidiano.” (XAVIER, 2007, p.54) 

Ao observarmos as obras utilizadas para compor essa classificação 

corporal, podemos ver a temática da desigualdade social de uma forma 

gritante. Um corpo subalterno envolvido pela fome, miséria, abstenção de si e a 

perda de sua própria identidade pela carência. Atribuições que podemos 

comparar com a personagem Luísa (Carla) no conto “Praça Mauá”, d’A via 

crucis lispectoriana. 

O conto Praça Mauá nos apresenta a história de Luísa, cujo nome de 

guerra14 era Carla. Ao usar dois nomes, a personagem se divide em duas 

personalidades, a primeira sendo uma mulher casada e a segunda uma 

dançarina sensual no cabaré Erótica. Luísa tinha como confidente e amigo o 

personagem Celsinho, cujo nome de guerra era Moleirão. Ele era pai adotivo 

de uma garotinha e via nela seu motivo para seguir em frente. Certo dia, 

enquanto Carla conversava com Moleirão, foi chamada para dançar por um 

homem que ele cobiçava e por isso ficou com inveja. Quando Carla exclama: "é 

tão bom dançar com um homem de verdade" (LISPECTOR, 1974, p. 64), 

Moleirão se sente incomodado e a insulta: "mas você não é mulher de 

verdade!" (Ibid. p.64). Luísa não era uma ‘boa’ dona de casa, tinha empregada 

para fazer tais serviços domésticos, e ele sabia disso. 

A personagem é afrontada por Celsinho (Moleirão), seu amigo e 

companheiro de casa noturna. Ele atinge-a de forma íntima, questionando sua 

verdadeira identidade. Como Carla poderia ser mulher, sendo que não possuía 

nenhuma habilidade que envolvesse os estereótipos femininos, a não ser o 

corpo? “Carla era uma Luísa preguiçosa”; “Mas Carla mal tinha tempo de 

cuidar do bicho [gato]: ora estava dormindo, ora dançando, ora fazendo 

                                                             
14 Expressão informal para um segundo nome usado em ocasiões específicas. 
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compras.” (LISPECTOR, 1974, p.61 e 63). A agressão de Moleirão a faz refletir 

sobre sua real personalidade: “Carla virou Luísa. Branca, perplexa. Tinha sido 

atingida na sua feminilidade mais íntima.” Ela sai e se vê “às três da 

madrugada. Como a mais vagabunda das prostitutas. Solitária. Sem remédios” 

(LISPECTOR, p.65). 

Podemos ver na personagem, um corpo subalterno, vendido não por 

prazer nem por necessidade, mas apenas por dinheiro, que é aplicado na 

busca por mais dinheiro. A personagem não gostava da vida que levava no 

Erótica: “chegava de noite, na hora de se apresentar em público, começava a 

bocejar, tinha vontade de estar de camisola na sua cama. Era também por 

timidez.” (Ibid. p. 61). Já em relação aos clientes, os enganava para tirar lucro e 

fingia beber, pois “era tedioso conversar com eles.” (p. 62) O corpo de Luísa 

é um corpo subalterno, porque não se permite gozar nem da vida noturna nem 

do seu casamento, visto que mal via seu esposo, pois este trabalhava durante 

o dia, e ela à noite.  

A falta do privilégio em usar o próprio nome já nos mostra uma 

diminuição social. Todo o dinheiro que arrecada é destinado para a compra de 

joias e roupas para dançar, e novamente ter mais dinheiro para comprar, 

acabando assim em um ciclo vicioso sem usufruir de forma íntegra daquilo que 

ganha. 

As personagens Aurélia e Carla (Luísa) acabam por se sentir deslocadas 

diante das situações enfrentadas. A primeira por se sentir invisível e a segunda 

por não pertencer nem ao mundo da vida noturna, nem à vida doméstica e 

matrimonial. O deslocamento apontado por Sigmund Freud (1905), nos mostra 

a ênfase dada a um determinado contexto, no qual um sentido não é cabível. 

Elas não eram cabíveis em si; uma em um corpo feminino, mas não feminina, 

segundo os estereótipos implantados na sociedade; a outra em um corpo que 

não reconhecia como o seu, um corpo não visto. 

Sigmund Freud fala a respeito do deslocamento quando trata das 

técnicas de construção dos chistes de pensamento. Nessa categoria, “o chiste 

depende de fato da sua forma de expressão” (FREUD, 1905, p. 69), diferente 

dos chistes verbais, nos quais observamos as palavras em si para melhor 
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compreensão. Um dos elementos fundamentais para os chistes de pensamento 

é o deslocamento, que é a mudança de ênfase dada a um determinado 

pensamento através da interpretação das palavras. Assim: “sua essência 

consiste no desvio do curso do pensamento, no deslocamento da ênfase 

psíquica para outro tópico que não o da abertura” (Ibid. p. 68). 

As personagens masculinas, nos contos, acabam contribuindo para o 

deslocamento das personagens femininas; eles são o pivô de todas as duas 

narrativas. Quando Moleirão, no conto “Praça Mauá”, questiona: “Mas você não 

é mulher de verdade!” (LISPECTOR, 1974, p.64), ele acaba retirando o foco da 

conversa que Aurélia havia traçado e assim inicia um questionamento, 

aparentemente sem fundamento, pois era evidente que a personagem era uma 

mulher devido ao seu sexo biológico, mas o sentido que ele expressou estava 

ligado às funções que uma mulher ‘deve’ cumprir para ser classificada como 

mulher. 

O contexto envolvido no conto “Ele me bebeu” também está relacionado 

a uma disputa pela atenção de uma terceira pessoa. O personagem Celsinho 

não expressou com palavras suas reais intenções, mas como estava próximo 

de Aurélia, fez aquilo que lhe era mais conveniente, que foi apagar a beleza 

dela. Assim deslocando o foco daquilo que ele realmente deveria fazer como 

profissional, que era a maquiagem. Mais uma vez a ênfase foi retirada de um 

contexto e aplicada em outro, provocando toda a trama dos enredos. 

Existe ainda outro elemento que pode ajudar na composição dos chistes 

de deslocamento sem comprometer sua estrutura, que é o duplo sentido. No 

entanto, ambos [deslocamento e duplo sentido] podem coexistir no mesmo 

chiste, não sendo a união dos dois uma regra. O papel do deslocamento é o de 

criação, enquanto o duplo sentido está envolto no processo de interpretação, 

como afirma Freud: “o deslocamento faz parte do trabalho de criação do chiste, 

não integra o trabalho de compreensão dele” (FREUD, 1905, p. 71). 

Vemos o duplo sentido em alguns pontos dos dois contos, como quando 

Aurélia percebe o que estava acontecendo entre ela e Serjoca. “Ele está me 

bebendo, pensou, ele vai me destruir. E é por causa do Affonso.” (LISPECTOR, 

1974, p. 44). Quando ela fala que ele irá destruí-la, isso envolve o sentido de 
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derrotá-la diante da conquista do parceiro, mas também a intenção de acabar 

com sua aparência. Caso semelhante ocorre com a palavra ‘beber’, que 

carrega o sentido de sugar sua beleza, deixando o seu rosto seco. 

Já, no conto “Praça Mauá”, isso acontece quando Luísa estava sozinha 

na praça de madrugada e pensa que “era verdade: não sabia fritar um ovo. E 

Celsinho era mais mulher que ela.” (Ibid. p. 65) Mas Celsinho tinha o sexo 

biológico masculino; apesar de gostar de homens, não seria cabível naquela 

situação ele ser mais mulher que ela. O sentido de mulher empregado nessa 

afirmação estava voltado ao âmbito doméstico e dos cuidados maternos, e isso 

Celsinho cumpria com primor. 

A mulher, em determinado momento de sua vida, muitas vezes passa a 

ser vista apenas como esposa, dona de casa, funcionária e mãe, sua beleza e 

sensualidade passam a ser despercebidas. Com o passar dos anos e a 

aproximação da vida idosa tudo isso acaba se intensificando e o corpo 

envelhecido acaba a ser esquecido por completo, no entanto, a sexualidade 

ainda existe.  

 

4.2.  Corpos disciplinados e corpos envelhecidos 

 

Elódia Xavier traz as concepções de dois grandes estudiosos, Arthur 

Frank e Michel Foucault, para abordar a temática do corpo disciplinado. O 

primeiro autor, em seu ensaio Typologies of the Body, classifica essa tipologia 

corporal como um corpo carente, devido a disciplina a ele imposta. “Trata-se de 

um corpo previsível, uma vez que ser previsível é tanto o meio quanto o 

resultado final das regras impostas.” (XAVIER, 2007, p. 58). O segundo autor 

[já citado anteriormente] traz a especificação dos ‘corpos dóceis’, os quais se 

originaram da “descoberta do corpo como objeto e alvo do poder que suscitou 

uma teoria geral do adestramento, no centro da qual reina a noção de 

‘docilidade’”. (Ibid. p.58). 

A teoria de Pierre Bourdieu, em seu livro A dominação masculina, 

confirma as concepções dos dois autores citados. Fala Bourdieu, que as 
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instituições como família, igreja, escola, estado e as mídias, contribuem para a 

dominação. Contudo, essa relação de dominação se dá com a exposição 

existente entre dominante e dominado. A violência simbólica se apresenta de 

maneira silenciosa e insidiosa na convivência entre os seres. “O resultado 

visado é só: a submissão às regras em todos os níveis.” (XAVIER, 2007, p. 59). 

Essa submissão não permite que o corpo disciplinado questione, pois “não 

compete ao corpo disciplinado questionar os procedimentos.” (Ibid. p.62)  

Direcionamos tais observações aos contos “Ruídos de Passos” e “Mas 

vai chover”, presentes na obra A via Crucis do Corpo. O primeiro conto traz o 

drama de Maria Angélica e seu amante Alexandre, com ambos mantendo uma 

relação de trocas em que o sexo é trocado por ‘presentes’. No segundo conto 

são narrados os sofrimentos e as angústias da senhora Cândida Raposo, que 

mesmo aos oitenta anos ainda sente desejos sexuais, e, após muito relutar, vai 

em busca de soluções. Por serem mulheres idosas, estas personagens sofrem 

com a dominação de seus corpos diante do contexto social e sexual.  

Em ambos os contos vemos a repreensão e a disciplina exercida sobre 

os corpos das personagens femininas. A senhora Cândida Raposo vai ao 

ginecologista cheia de receio e vergonha; a voz narrativa nos mostra que essa 

atitude foi muito pensada e negada, até que ela “teve enfim a grande coragem 

de ir a um ginecologista”. (LISPECTOR, 1974, p. 55). A visita ao ginecologista 

é algo corriqueiro em relação aos cuidados da saúde da mulher; aquilo que 

mais afetava a personagem era o assunto a ser tratado com o especialista. 

Esse receio vivido por Cândida Raposo pode ser a resposta de uma vida 

inteira envolvida por dogmas que aprisionam a capacidade e a facilidade de 

falar a respeito do sexo ou dos desejos sexuais, ainda mais falar de tal tema 

com a idade que tinha. Demonstrando assim a repressão e o isolamento dos 

desejos do corpo feminino quanto a vida sexual, que são ainda mais 

intensificados com o decorrer do tempo e o aumento da idade. 

Diante da reposta dada pelo médico, de que seus desejos nunca 

passariam, a personagem busca soluções para resolver o ‘problema’ e, dentre 

essas soluções, cogitou ‘pagar’ pelo sexo, quando é reprimida pela figura do 

profissional, que alerta: “não adianta de nada. A senhora tem que se lembrar 
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que tem oitenta e um anos de idade.” (Ibid. p. 56). Embora estivesse em uma 

idade avançada e seu corpo apresentasse limitações em comparação ao corpo 

de um adulto jovem, Cândida Raposo ainda sentia a ‘vertigem de viver’, e lhe 

podar a possibilidade do sexo com um parceiro é ainda disciplinar o seu corpo. 

Apesar de se mostrar solidário ao caso da paciente, o ginecologista 

acaba retomando traços de repressão e trazendo um olhar de pena para a 

causa da senhora. “O médico olhou-a com piedade.” (Ibid. p. 56). Não há, 

aparentemente, problema algum em sentir desejo sexual durante a melhor 

idade, mas as disciplinas impostas aos corpos e a indústria da beleza 

descartam o período da velhice como improdutivo e incapaz. 

A vergonha de Cândida Raposo em tratar de seus desejos foi tamanha 

que não se permitiu ser acompanhada até o consultório, visto que “a filha 

esperava-a embaixo, de carro.” (Ibid. p. 56). Vergonha que também está 

presente após o orgasmo na masturbação, pois “nessa mesma noite deu um 

jeito e solitária satisfez-se. Mudos fogos de artifícios. Depois chorou. Tinha 

vergonha.” (p. 56).   

O tema da sexualidade idosa ainda é um grande tabu, mas em 

comparação aos homens, as mulheres sofrem mais com tais questões, pois “a 

condição de objeto erótico desfavorece a mulher” (XAVIER, 2007, p. 101). A 

sociedade explora e cultua o jovem, assim contribui com o abandono e 

desprezo do corpo envelhecido, que envelhece de forma doente e de mãos 

vazias. 

Xavier nos traz as concepções de Simone de Beauvoir encontradas em 

seu livro O segundo sexo (1949), no qual dedica um capítulo para tratar da 

mulher idosa, apontando “que a sociedade é a maior responsável por esse 

quadro, uma vez que sua política para a velhice é ‘escandalosa’” (Ibid. p.101). 

Ela cita Beauvoir, diante da relação homem jovem e mulher idosa, onde “a luta 

dos sexos transforma-se em duelo entre o explorador e o explorado no qual a 

mulher, desiludida, humilhada, se arrisca a sofrer cruéis derrotas.” (BEAUVOIR, 

p. 350-1 apud XAVIER, p. 100). 

A velhice surge no conto como um empecilho para a vida sexual da 

personagem, sendo que seus desejos ainda existiam. A voz narrativa 
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demonstra a perda da beleza de Dona Raposo, mostrando que ela “fora linda 

na juventude” (Ibid. p. 55), descartando ainda mais a beleza e a sabedoria que 

carrega o envelhecer. 

O corpo envelhecido é visto como improdutivo, e por isso, marginalizado. 

Essa visão do corpo é vivida por todos em geral, mas as mulheres acabam 

sofrendo com intensidade os danos dessa exclusão, uma vez que com a perda 

da beleza e juventude acabam sendo postas de lado. Para a “sociedade 

industrial, o velho se torna improdutivo, e as mulheres, consideradas objetos 

eróticos, quando idosas tornam-se cartas fora do baralho”. (XAVIER, 2007, 

p.86). As visões em relação à velhice irão variar de cultura para cultura, e a 

relação com o envelhecer vai ser vivida de diferentes formas em cada 

indivíduo.  

A personagem Maria Angélica, do conto “Mas vai chover”, não via a 

velhice como um empecilho para sua vida sexual. Ela burla todos os 

preconceitos e repressões impostas sobre seu corpo para viver uma relação 

com um entregador de nome Alexandre. A senhora estava no auge de seus 

sessenta anos e, livre das garras da disciplina imposta sobre seu corpo, 

permitiu-se dar voz aos seus desejos sexuais.  

O rapaz era um entregador, Maria Angélica pediu vitaminas e se 

preparou para esperá-lo. “Ela havia mudado de roupa, estava com um quimono 

de renda transparente. Via-se a marca de suas calcinhas.” (LISPECTOR, 1974, 

p.76). Vestiu-se dessa forma a fim de seduzir o rapaz. Essa atitude da 

personagem demarca a superação das limitações impostas ao corpo 

envelhecido, trazendo a sensualidade e a força do desejo, que por ela há muito 

tempo não era revivido. “E disse com uma vozinha cantante e com trejeitos de 

mocinha romântica: -Só deixo você sair se prometer que voltará! Hoje mesmo! 

Porque vou pedir uma vitaminazinha na farmácia...” (Ibid. p. 76). 

Por mais que a personagem não se importasse em manter uma relação 

de trocas, e não um romance verdadeiro, ainda existia ao seu redor formas de 

repressão e tentativas de correção através das pessoas que a rodeavam. “Ele, 

por causa dos vizinhos, não morava com ela. [...] Maria Angélica mal acreditava 

na sua sorte. Pouco se importava com as criadas que quase riam na sua cara.” 
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(Ibid. p. 77). A diferença entre a idade e a ausência de uma relação sem 

interesses era o que chamava a atenção dos outros.  

Com o passar do tempo, Alexandre foi ficando mais exigente em seus 

‘presentes’, pediu uma quantia que Maria Angélica não poderia lhe dar, mesmo 

se vendesse alguns de seus bens. Ao ver que seu pedido foi negado, ele 

acaba por cobri-la de ofensas agressivas. “- Sua velha desgraçada! sua porca, 

sua vagabunda! Sem um bilhão não me presto mais para as suas sem-

vergonhices! E, em um ímpeto de ódio, saiu batendo a porta de casa.” 

(LISPECTOR, 1974, p.78). 

O personagem, por mais que aceitasse os presentes, via sua relação 

com a senhora como algo repugnante e nojento, assim como os vizinhos e as 

criadas, reforçando as ideias negativas a respeito do sexo na vida idosa. Por 

mais que Maria Angélica fosse livre para viver sua sexualidade, ainda existiam 

aqueles que a olhavam segundo a ótica dos corpos disciplinados e 

envelhecidos. 

Ao partirmos para a observação dos chistes nesses dois contos, vemos 

que trata-se de chistes não tendenciosos, uma vez que eles não têm uma 

finalidade específica, em comparação a outros que carregam um objetivo, 

como por exemplo os chistes chamados de tendenciosos15. Os chistes não 

tendenciosos não precisam necessariamente carregar uma finalidade, eles 

foram classificados pelo filósofo Theodor Vischer como ‘abstratos’, enquanto 

Freud (1905) preferiu chamá-los de ‘inocentes’. Assim, tanto o primeiro grupo 

de chistes, quanto o segundo, podem ser classificados como verbais e 

conceptuais, no entanto, os melhores chistes inocentes utilizam-se das 

técnicas verbais. 

Nos contos “Ruídos de Passos” e “Mas vai chover”, o riso nos é 

provocado pelas sequências de palavras não tendenciosas, mais 

especificamente nos chistes inocentes. Pois não há uma finalidade complexa 

por trás das expressões que nos fazem rir. As personagens buscam viver 

                                                             
15 Esse tipo de chiste não será abordado nos dois contos selecionados no presente tópico, uma vez que não 

focamos no caráter conceptual ou nos aspectos de desnudamento. Optamos pela utilização apenas do 

chiste inocente em nossas análises. A presença dos chistes tendenciosos é de caráter comparativo e 

explicativo. 
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apenas seus desejos, mesmo assim, Maria Angélica acaba se tornando objeto 

do riso alheio. 

Sigmund Freud aprofunda as discussões em aspectos voltados para a 

construção dos chistes, em um âmbito estrutural voltado para o pensamento. 

Ele nos afirma que “a substância de um chiste é independente do chiste, 

consistindo na substância do pensamento expresso aqui como chiste, mediante 

arranjo especial” (FREUD, 1905, p. 111). A fruição do chiste depende da 

substância do pensamento unida ao envoltório chistoso, sendo, esse último, a 

capacidade de se expressar e construir com palavras, dando origem aos 

chistes verbais. 

O autor pontua duas teses para a classificação dos chistes. A primeira 

se refere à forma de expressão utilizada pelo chiste; já, a segunda, está 

relacionada à irredutibilidade do chiste, pois, uma vez reduzido e mudado em 

forma de expressão, ele acaba perdendo seu caráter risível. Essas duas 

naturezas do chiste nos colocam em contato com a produção de prazer. Dessa 

forma, “no que concerne ao chiste, entretanto, posso afirmar à base das duas 

descobertas já feitas, que se trata de uma atividade que visa derivar prazer dos 

processos mentais, sejam intelectuais ou de outra espécie” (FREUD, 1905, p. 

115).  

Na obtenção de prazer, os chistes inocentes podem até contribuir, mas 

os chistes tendenciosos carregam uma maior efetividade, em decorrência de 

seu propósito determinado. Uma das ramificações dos chistes tendenciosos 

são os chistes hostis e os obscenos. Na primeira categoria vemos a 

agressividade, a sátira e a defesa; já a segunda tem finalidade desnudadora. O 

autor, inicialmente, prefere tratar dos desnudadores e nesse caso nos 

apresenta o smut16, que se trata da investida sexual direcionada a uma mulher. 

Caso estejam somente o locutor e a ouvinte, essa investida pode evoluir para o 

ato sexual, mas caso tenha uma terceira pessoa, a investida pode se tornar um 

chiste. Os chistes tendenciosos carregam em si um propósito que normalmente 

não poderia ocorrer sem a máscara da graça.  

                                                             
16 Palavra não traduzida para o português, no entanto, em sentido figurado significa pornografia.  
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Para que o chiste seja efetivo é necessário o contorno de um obstáculo 

externo, como a retruca de um insulto, de forma implícita; e a liberação de um 

obstáculo interno, que consiste na quebra da resistência interna e da inibição. 

Assim, o obstáculo interno traz a liberação de amarras de inibição; enquanto o 

obstáculo externo evita a aparição delas. O mecanismo de obtenção de prazer 

é semelhante em ambos os casos, uma vez que eles trazem uma economia 

nas despesas psíquicas. No entanto, “devemos atentar para o fato de que ‘a 

economia na despesa relativa à inibição ou à supressão’ parece ser o segredo 

do efeito de prazer dos chistes inocentes” (FREUD, 1905, p. 141). 

A personagem Maria Angélica contorna a situação em que o jovem 

estava se recusando a deitar-se com ela e questiona sua sanidade mental: 

“Não estou doida! Ou melhor: estou doida por você! gritou-lhe enquanto tirava a 

coberta roxa da grande cama de casal.” (LISPECTOR, 1974, p. 76). Ela acaba 

dando a volta na situação e libera aquilo que realmente estava sentindo. 

Os chistes inocentes são predominantes ao se tratar das técnicas dos 

chistes verbais, utilizando de elementos como os jogos de palavras (primeiro 

grupo), demarcando dessa forma um aprofundamento no que diz respeito aos 

obstáculos externos, mais do que aos internos. Dessa maneira, as economias 

psíquicas são ainda maiores, pois não se limitam a trazer palavras aplicadas de 

maneira complexa. 

A personagem Cândida Raposo, ao começar o diálogo com o médico, 

utiliza-se de termos e palavras que carregam duplo sentido para falar sobre 

seus desejos sexuais, buscando desviar das palavras propriamente ditas e 

gerando um efeito cômico involuntário: 

 - Quando é que passa? 

- Passa o quê, minha senhora? 

- A coisa. 

- Que coisa? 

- A coisa, repetiu. (LISPECTOR, 1974, p.55) 

Em meio a variedade de formas e o ‘uso múltiplo’ da mesma palavra, 

podemos encontrar ainda o ‘duplo sentido’ ou ‘jogo de palavras’, que são 

técnicas conhecidas dos chistes. O duplo sentido se utiliza das palavras, mas 
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não faz nenhuma alteração ou modificação em sua estrutura, abordando-as em 

seu sentido literal ou metafórico. O chiste surgirá a depender de sua utilização. 

Assim “nenhuma violência é feita às palavras: não se as segmenta em sílabas 

separadas, não é preciso sujeitá-las a modificações, nem se tem que transferi-

las da esfera a que pertencem (a dos nomes próprios, por exemplo) a alguma 

outra” (FREUD, 1905, p. 52). 

Além dos jogos de palavras, outras técnicas verbais podem ser 

abordadas na obtenção de prazer, como unificação, similaridade de som, uso 

múltiplo, modificação de expressões familiares e outros (segundo grupo). 

Essas técnicas carregam a redescoberta de algo que é familiar, chamada 

também de reconhecimento, que desperta a alegria de superação e o poder em 

descobrir aquilo suspeito. Assim, o corpo envelhecido se aproxima da definição 

de corpo degradado, uma vez que ambos estão abandonados, como veremos 

no próximo subtópico. 

 

4.3.  O corpo degradado junto aos corpos violentos 

 

Na obra  A via crucis do corpo podemos ver diversidades de corpos 

femininos, cada um com suas especificidades, e todos podem ser vistos a partir 

da classificação de Elódia Xavier. Com isso, vemos no conto “A língua do P”, 

da obra lispectoriana, a personagem Maria Aparecida – Cidinha, que, em meio 

a uma situação inusitada para ela, utilizou-se de seu corpo, fingindo ser uma 

prostituta para escapar de um assalto, de ser ‘currada’ e morta. Ao despertar 

aquilo que vivia adormecido dentro de si, acaba por se reconhecer puta. A 

personagem se ridicularizou exagerando em estereótipos, fazendo coisas que 

ela mesma não tinha noção de saber, e acabou sendo presa em um ambiente 

degradado. 

A narrativa do conto é perpassada por dois momentos. No primeiro, a 

personagem está envolvida por conforto e luxo. Possuía uma boa aparência e 

seguia em direção a Nova Iorque. Cidinha, “vestia-se com apuro. Parecia rica. 

Até suas malas eram de boa qualidade.” (LISPCETOR, 1974, p.67). O trem 

onde tudo aconteceu ressoa como um local de transição, pois é nele que ela 
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transforma-se a fim de parecer uma prostituta. E “então levantou a saia, fez 

trejeitos sensuais – nem sabia que sabia fazê-los, [...] abriu os botões do 

decote, deixou os seios meio à mostra.” (Ibid., p.69). Essa mudança abrupta na 

personalidade da personagem foi motivada pelo medo, no entanto, ela acabou 

se familiarizando “a se requebrar que nem sambista de morro. Tirou da bolsa o 

batom e pintou-se exageradamente. E começou a cantarolar.” (Ibid., p. 69). 

A partir dessa transformação, Cidinha é tratada de forma desprezível, 

sendo agarrada pelo braço com brutalidade e atirada para fora do trem com 

suas malas, pelo soldado José Lindalvo. “Na pequena estação pintada de azul 

e rosa estava uma jovem com uma maleta. Olhou Cidinha com desprezo.” 

(Ibid., p. 69). Enquanto os homens que ameaçavam a personagem riam de 

toda a situação. 

Cidinha estava diante da degradação de seu corpo e imagem, apenas 

por imitar trejeitos escandalosos que fizeram-na ser comparada a uma 

prostituta. A degradação do corpo remete a determinados conceitos cristão, em 

que o corpo é tratado pela dicotomia do ‘puro’ e ‘impuro’; esse receptáculo 

pode ser ferido pelo pecado e ainda se tornar a degradação da alma. O corpo 

feminino foi marginalizado, “com base na latente impureza de seus corpos” 

(XAVIER, 2007, p.132), dessa forma sendo distanciado dos sacramentos. Com 

a desvalorização do corpo feminino, as mulheres também foram desprezadas, 

consequentemente, a sexualidade também. 

Elódia Xavier aponta duas obras da autora Márcia Denser, Tango 

Fantasma (1976) e Diana Caçadora (1986), para a caracterização do corpo 

degradado. Denser utiliza-se do espaço literário para fazer uma “crítica feroz a 

forma que o corpo é tratado diante da comercialização do sexo e da sociedade” 

(p. 131). As personagens femininas nos contos citados, Diana e Madalena, 

vivem a sexualidade de maneira compulsiva e mecânica, motivada pelo álcool. 

A sujeira descrita no decorrer dos contos de Denser reafirma os traços de um 

ambiente degradado. Em ambas as personagens, o sexo e as drogas levam os 

corpos à degradação, fazendo com que elas desçam cada vez mais ao fundo 

do poço, a fim de suprir carências internas que nunca são satisfeitas. 
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A prisão onde jogaram Cidinha, personagem do conto lispectoriano, 

compõe o cenário degradado, pois lá “chamaram-na dos piores nomes”, mas 

“deixavam-na fumar. Fumava como uma louca, tragando, pisando o cigarro no 

chão de cimento. Tinha uma barata gorda se arrastando no chão.” (p.69-70). O 

cigarro é tido como um amortecedor daquela realidade em que a personagem 

se encontrava, uma droga objeto de fuga imediata. A figura da barata também 

traz a ideia de um lugar sujo e não esterilizado. Ambos acabam por 

complementar o cenário degradante. 

Em contrapartida, entrando em outra categoria corporal apontada por 

Elódia Xavier, o corpo violento, esse é um corpo que anseia por vingança e 

carrega em si grandes revoltas. Para ilustrar tal categoria, Xavier traz a obra As 

mulheres de Tijucupapo (1980), de Marilene Felinto. A violência é apresentada 

“como expressão de uma subjetividade amarga, que busca na luta o resgate da 

dignidade perdida” (Ibid. p.120). O conto vem quebrando “o maniqueísmo 

baseado na dominação masculina, que faz da violência um triste privilégio dos 

homens contra a docilidade e passividade feminina” (Ibid. p.125), como vemos 

em grande parte da sociedade. 

Carmem e Beatriz, personagens do conto “O corpo”, e Leontina, 

personagem do conto “Antes da ponte Rio-Niterói”, são exemplos de corpos 

violentos na obra lispectoriana. As duas figuras femininas do primeiro conto 

foram capazes de arquitetar um plano para matar Xavier, esposo das duas. O 

casal bígamo vivia bem até a descoberta de uma terceira mulher; esse fato 

desperta nas personagens uma fúria agressiva, em resposta à traição: 

“Carmem e Beatriz pegaram cada uma um pedaço de pau e correram pela 

casa toda atrás de Xavier. Este corria feito um desesperado, gritando: perdão! 

perdão! perdão!” (LISPECTOR, 1974, p. 24). As duas ficaram exaustas e 

pararam, porque correram atrás dele; caso contrário, ali mesmo seria o fim de 

Xavier. 

O tempo foi passando e a raiva das personagens aumentando, elas se 

uniram em uma raiva comum, resultado da traição do esposo. E assim estavam 

cada vez mais próximas: “como é que começou o desejo de vingança? As duas 

cada vez mais amigas e desprezando-o.” (Ibid., p. 24). Certa noite, enquanto 

Xavier dormia, Carmem e Beatriz estavam sentadas à mesa pensando na 
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infância perdida e na morte. Chegaram à conclusão de que seria injusto 

esperar o esposo morrer de morte natural. Com isso, começaram a pensar 

formas para tirar a vida dele. O senso de justiça e de vingança acaba por 

fechar os olhos das personagens para as consequências dos seus atos, no que 

deram, assim, vazão à violência. 

Então foram à cozinha. Os dois facões eram amolados, de fino aço 

polido. Teriam força? Teriam sim. Foram armadas. O quarto estava 

escuro. Elas faquejaram 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. (LISPECTOR, 1974, p. 26) 

 

A figura feminina é considerada como o sexo frágil, muitas vezes 

denominada como meiga, delicada, maternal e acolhedora, no entanto, as 

mulheres podem ser tão violentas quanto os homens. A violência praticada por 

Carmem e Beatriz surgiu da injustiça e traição de Xavier. Com isso, a visão da 

mulher como vítima começa a ser desconstruída e ressignificada através do 

corpo violento, que carrega em si a ânsia de vingança contra variadas 

injustiças. 

Os corpos e as personalidades de Carmen e Beatriz eram 

completamente opostos, ao realizar a façanha de unir tamanha distinção a voz 

narrativa se vale da ‘dimensão especular do quiasmo’, que se trata da fixação 

de dois contrários em uma mesma experiência. 

O procedimento do quiasmo mostra-se propício para 

pensarmos a questão grotesca, uma vez que, ao assentar-se 

sobre o entrelaçamento de aspectos atrativos e repulsivos, o 

grotesco favorece apontamentos mais perspicazes da natureza 

humana, na configuração dos opostos. (ALONSO, 2012, p. 89) 

Vemos através das palavras de Elódia Xavier as concepções de 

Elisabeth Badinter, em seu livro Rumo equivocado (2005), em que nos fala 

sobre “a dominação masculina, apontada por muitas feministas como universal 

e eterna, cria o vitimismo feminino, extremamente prejudicial ao movimento de 

libertação das mulheres”. (XAVIER, 2007, p. 119). 
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As duas personagens do conto evocado romperam com a vitimização, 

deixando-se dominar pelos seus sentimentos. Sentimentos esses que foram 

evidenciados também no conto “Antes da ponte Rio-Niterói”, com a 

personagem Leontina, que em uma crise de ciúmes despejou água quente no 

ouvido do companheiro Bastos, enquanto ele dormia. 

A narrativa do conto é perpassada por traições. Bastos era noivo de 

Jandira, uma jovem de dezessete anos que teve gangrena em uma das pernas, 

tendo assim que amputá-la para, três meses depois, morrer. Mesmo antes do 

noivado dos dois, ele já morava com outra mulher, com quem continuou 

convivendo, mesmo noivo. “Essa mulher ardente lá um dia teve ciúmes. E era 

requintada. Não posso negligenciar detalhes cruéis.” (LISPECTOR, 1974, p. 

58). 

Ela se chamava Leontina, uma ‘mulher ardente’, cita a voz narrativa para 

demarcar o espírito da personagem. “A mulher teve ciúmes e enquanto Bastos 

dormia despejou água fervendo do bico da chaleira dentro do ouvido dele que 

só teve tempo de dar um urro antes de desmaiar, urro esse que podemos 

adivinhar que era o pior grito que tinha, grito de bicho.” (LISPECTOR, 1974, p. 

58). Com a tentativa de assassinato, a personagem foi detida por pouco mais 

de um ano, caso contrário ao de Carmem e Beatriz, do conto anterior, quando 

ficaram em liberdade mesmo depois de confessarem o crime. As três figuras 

femininas apontadas nos contos lispectorianos foram motivadas pelo ciúme 

para assim tomar a iniciativa de vingança através de um ato violento. 

Diante disso, vemos que apesar de, supostamente, amarem os 

parceiros, elas tentaram contra a vida deles. Sigmund Freud aponta a utilização 

das ideias contrárias, o nonsense, o desconcerto e o esclarecimento, como 

elementos que definem/descrevem os chistes, não sendo necessário que os 

três elementos coexistam para a composição do chiste. No entanto, o 

desconcerto sempre será seguido do esclarecimento. 

Os chistes absurdos são caracterizados pelas lógicas expressivas sem 

sentido, também chamada de nonsense. Vejamos um exemplo do filósofo 

Fliegende Blatter17 exposto por Freud: “‘Não nascer seria a melhor coisa para 

                                                             
17 Citação que segundo a nota de rodapé da página 74, do livro de Sigmund Freud foi retirada da obra 
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os mortais [...] isto é o que apenas acontece a uma em cada cem mil pessoas’.” 

(BLATTER apud FREUD, p. 74). A afirmação apresentada não faz sentido 

algum, uma vez que, se a pessoa não nasce, não é mortal, pois não tem vida. 

Sendo assim, “a técnica desse chiste consiste em apresentar algo 

desconcertante e absurdo” (FREUD, 1905, p. 77). 

Freud nos apresenta Kraepelin (1885), que enfatiza o contraste de ideias 

através de associações verbais, como um fator principal na definição dos 

chistes. Em contrapartida, Lipps não aceita tal afirmação no âmbito verbal, mas 

acredita na contradição do sentido e da falta de sentido das palavras. Em 

relação ao desconcerto e esclarecimento, eles estão ligados à relação entre o 

chiste e o cômico: “Kant fala-nos que o cômico em geral tem a notável 

característica de ser capaz de enganar-nos apenas por um instante”, enquanto 

“Heymans (1896) explica como é que o efeito de um chiste se manifesta, o 

desconcerto sendo sucedido pelo esclarecimento” (FREUD, 1905, p. 25). 

A fim de ilustrar melhor tais especificidades, Freud nos traz a palavra 

‘familionariamente’, um chiste realizado por uma personagem de Heine em sua 

obra Reisebilder, na parte intitulada “O banho de Lucca”, ao se referir a outra 

personagem. A palavra em si parece escrita de forma incorreta, sendo 

incompreensível seu sentido, mas “o efeito cômico é produzido pela solução 

desse desconcerto através da compreensão da palavra.” (Ibid. p.25). 

Se o efeito cômico depende da descoberta desse enigma e da 

interpretação da palavra em si, no entanto, “o chiste deve sem dúvida, ser 

atribuído à formação da palavra e às características da palavra assim formada” 

(Ibid. p.26). Outro elemento importante para a composição dos chistes é a 

brevidade, a capacidade de dizer em poucas palavras uma sequência lógica 

carregada de significação. 

Os três contos que aqui elencamos, “A língua do P”, “O corpo” e “Antes 

da ponte Rio-Niterói”, trazem uma sequência de desconcertos sucedidos por 

esclarecimentos freudianos; situações as quais não entendemos muito bem, 

mas que depois passam a fazer sentido. Todos estão envolvidos em situações 

que nos remetem a um engano, mas logo em seguida a verdade vem à tona. 

                                                                                                                                                                                   
[Contest of Homer and Hesiod, seção 316.] 
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No primeiro, Cidinha no fundo queria ser ‘currada’, “o que a preocupava era o 

seguinte: quando os dois haviam falado em currá-la, tinha tido vontade de ser 

currada. Era uma descarada” (LISPECTOR, 1974, p. 70). Apesar de não 

parecer, e de criar a atmosfera que a personagem estava tentando se livrar de 

uma desgraça, no final ela realmente desejava que aquilo viesse a acontecer, 

mas acabou se safando da situação. 

Já no segundo, Carmen e Beatriz tentam enganar o secretário de Xavier, 

mentindo que ele havia viajado; mas, no decorrer das semanas, a ausência do 

personagem em seu trabalho começou a incomodar e seu secretário foi até à 

polícia. Elas mentem e enganam também a polícia, mas no final não suportam 

e confessam a verdade, uma verdade que saiu impune. “Olhe, disse um dos 

policiais diante do secretário atônito, o melhor é fingir que nada aconteceu se 

não vai dar muito barulho, muito papel escrito, muita falação.” (LISPECTOR, 

1974, p. 28). 

A atmosfera do terceiro é completamente envolvida em um emaranhado 

de linhas e de traições entre casais que assim levavam os dias. O pai de 

Jandira “continuou sendo amante da mulher do médico que tratara de sua filha 

com devoção. Filha, quero dizer, do amante. E todos sabiam, o médico e a 

mãe da ex-noiva morta. Acho que me perdi de novo, está tudo um pouco 

confuso, mas que posso fazer?” (LISPECTOR, 1974, p. 59). A voz narrativa faz 

com que o esclarecimento seja dado de uma maneira significativa, exigindo do 

leitor cuidado e atenção no desenrolar do conto. 

A personagem Cidinha tenta imitar uma prostituta com suas atitudes no 

trem, mas seu corpo não mais lhe pertencia. Naquela situação ela não era mais 

a mesma, apesar de acabar se identificando com isso, manifestando um corpo 

também refletido e erotizado. Vejamos mais a respeito dessas duas novas 

categorizações corporais. 

 

4.4.  O corpo refletido em “Via crúcis” e os corpos erotizados 
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Vivemos em uma sociedade onde o consumo desenfreado em todos os 

âmbitos da vida moderna vem crescendo cada vez mais. Todos os dias o 

comércio se renova, se reinventa e se torna mais atrativo. As pessoas passam 

a consumir todos os tipos de tecnologias, dos avanços da estética e de tudo 

aquilo que faz sentir sociável e na moda, seguindo diversos padrões 

implantados sem questionamentos. Em certa época, os aparelhos 

responsáveis pela disseminação do consumo foram representados pela 

televisão e o rádio; na atualidade, esses dois ainda existem, mas a internet e 

suas redes sociais possuem um maior alcance. 

Nas novas mídias influenciadoras vemos jovens bem-sucedidos fazendo 

propaganda daquilo que conquistaram em menos tempo do que os nossos 

avós levariam uma vida inteira. É implantada a ideia de beleza natural, que 

inúmeras outras pessoas desejarão copiar. O consumo não é prejudicial, se 

consciente e atento aos limites, mas a tentativa de refletir tudo aquilo que 

vemos nas redes sociais acaba trazendo insatisfações ou até mesmo a perda 

da própria identidade. 

Ao observarmos o livro Que corpo é esse (2007), vemos que Elódia 

Xavier nos fala a respeito da categoria de corpo refletido, trazendo a análise do 

romance A sombra das vossas asas (1997), da autora Fernanda Young. Nesse 

texto, vemos a personagem Carina, uma jovem comum que acabou se 

perdendo de si mesma, beirando a loucura em busca de um ‘corpo perfeito’ 

para seduzir Rigel, o rapaz por quem se apaixonou. Xavier classifica esse 

corpo de Carina modificado como um corpo refletido, o que vem ocorrendo com 

muitas mulheres na contemporaneidade. 

Naomi Wolf, em O mito da beleza (1992), também apontada por Elódia 

Xavier, nos “mostra como as mulheres, hoje, são escravas dos padrões 

estéticos veiculados pela mídia que, dessa forma, contribui para aumentar a 

insatisfação com o corpo real”. (XAVIER, 2007, p.106-7). Carina busca através 

de várias cirurgias, produtos de beleza e até mesmo de conteúdos culturais, a 

transformação do seu corpo com base em um padrão específico considerado 

como o ‘corpo ideal’.  
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Movidos pela insatisfação, vamos sempre em busca de novas soluções, 

e “a sociedade de consumo em que vivemos induz os indivíduos à realização 

de incontroláveis e insaciáveis desejos, numa busca constante” (XAVIER, 

2007, p. 108). A cultura do consumo existe para amenizar as carências 

internas, encurtando assim a distância entre o desejo e a realização desse 

desejo. 

Em partes, notamos esse corpo refletido se consolidando na figura de 

Maria das Dores, personagem do conto “Via crucis”, da obra lispectoriana A via 

crucis do corpo. A personagem descobre que estava grávida, mesmo sendo 

virgem, e começa a criar uma atmosfera a fim de espelhar-se completamente 

em Maria de Nazaré. Acreditava esperar realmente um novo Messias, a ponto 

de realizar até ‘milagres’. Seu esposo, não nomeado pela autora, ganha o 

nome de São José e a partir disso começa a viver como o próprio José da 

Bíblia, também refletindo uma cultura que não era a sua. Nesse contexto, o 

corpo refletido está associado ao âmbito religioso, um reflexo/recriação do 

nascimento do Cristo. 

A pesquisadora Selma Sueli Santos Guimarães, em seu texto “A 

intertextualidade em Clarice Lispector: uma visão contemporânea da narrativa 

bíblica”18, nos fala a respeito do título do presente conto, onde as palavras via e 

cruce são de origem latina; a primeira significa caminho e a segunda significa 

antigo instrumento de suplício, construído a partir de dois pedaços de madeira 

sobrepostos. A junção dessas duas palavras, “Via Crucis”, segundo a autora, é 

utilizada para representar o sofrimento vivido por Cristo em sua caminhada 

para a crucificação e morte. Esse termo também é utilizado para caracterizar 

algum momento difícil vivido por alguém.  

A pesquisadora nos mostra que a leitura do título e da narrativa será 

guiada a partir do conhecimento e afinidade que o leitor possuir em relação a 

história e vida de Cristo, ocorrendo assim uma cumplicidade intertextual por 

parte daqueles que o leem. “Esse conhecimento duplo e anterior, do narrador e 

                                                             
18 O presente texto faz parte da dissertação de mestrado intitulada “A intertextualidade em Clarice 

Lispector: uma visão contemporânea da narrativa bíblica”, da pesquisadora Selma Sueli Santos 

Guimarães. O encontramos no livro Clarice: olhares oblíquos, retratos plurais (2012), organizado por 

Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha. 
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do leitor, confirma a cumplicidade estabelecida entre eles a partir do título.” 

(GUIMARÃES, 2012, p. 210)  

Aponta ainda que é quebrada essa expectativa criada a respeito do 

título, visto que o conto não narra a via crucis de Cristo, mas a história de Maria 

das Dores, um processo que se assemelha ao desconcerto e esclarecimento, 

apontados por Freud (1905). “Portanto, é possível dizer que o título seja um 

elemento contextualizador e altamente polifônico, encerrando em si outras 

vozes, produzindo novos efeitos de sentido.”  (GUIMARÃES, 2012, p. 210). 

Embora exista a interdiscursividade entre o nascimento de Cristo e a história 

narrada, “a leitura do conto vai conduzir a uma outra inscrição ideológica, a 

uma nova produção de sentidos.” (Ibid. p. 211). Assim, o conto torna-se o 

reflexo atual daquilo que um dia já existiu, que já foi visto e vivido. 

Ao adentrarmos a segunda tipologia corporal deste tópico, que é o corpo 

erotizado, iniciamos notando que a sexualidade feminina nem sempre foi um 

tema abertamente tratado na literatura, e quando citada, geralmente o foi 

segundo uma ótica masculina. No entanto, com os movimentos feministas, as 

mulheres conseguiram reivindicar os seus direitos sobre os seus corpos, 

quebrando o silêncio existente a respeito do corpo feminino e seus prazeres. 

Temos como precursoras dessa quebra de tabus as escritoras Gilka Machado 

e Simone de Beauvoir, ambas falando sobre a sexualidade feminina. 

Contudo, importa “observar que esta libertação do corpo como fonte de 

prazer caminha paralelamente à libertação sócio-existencial das mulheres no 

nosso contexto androcêntrico, mostrando que a liberdade só se é conquista em 

todos os planos” (XAVIER, 2007, p.156). Conquistado o espaço feminino em 

diversas instâncias, ou pelo menos a abertura para esses espaços, as 

escritoras também fizeram questão de serem ouvidas diante do tema da 

sexualidade, um universo que até então era composto exclusivamente por 

homens. 

O corpo erotizado na autoria feminina, “trata-se de um corpo que vive 

sua sexualidade plenamente e que busca usufruir desse prazer, passando ao 

leitor, através de um discurso pleno de sensações, a vivência de uma 

experiência erótica” (Ibid. p.157). Esse corpo pode ou não estar vivendo um 
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amor, mas com certeza ele estará vivendo sua sexualidade. Elódia Xavier 

conclui tal afirmativa com base no estudo realizado por Octávio Paz, em seu 

livro A dupla chama: Amor e Erotismo (1994), onde o autor faz uma 

diferenciação entre amor, erotismo e sexualidade19, que por muitos são 

confundidos. 

Ao pensar o corpo erotizado, lembramos dos contos “Miss Algrave” e 

“Melhor do que Arder”, de Clarice Lispector, com as personagens Ruth e Madre 

Clara. A primeira vem de uma família protestante e seguia rigorosamente os 

ensinamentos de seus pais, até que um acontecimento místico-erótico mudou 

seu comportamento, e, de um corpo disciplinado, surge um corpo erotizado, 

que passa a viver sem pudores os prazeres da carne. 

Essa personagem, denominada Ruth, repudiava tudo aquilo que 

considerava inapropriado na cidade em que vivia, Soho, em Londres. “Quando 

passava pelo Picadilly Circle e via as mulheres esperando homens nas 

esquinas, só faltava vomitar. E ainda mais por dinheiro! Era demais para se 

suportar” (LISPECTOR, 1974, p. 13). As formas de repúdio, distanciamento e 

privação aos prazeres da vida que a personagem aparentava, permitem-nos 

associar a negação com toda a repressão que a sociedade exerce sobre o 

corpo feminino. Tudo isso que a personagem vivencia durante seus dias acaba 

guardado em seu inconsciente pelos seus pensamentos, formando os resíduos 

diurnos. 

Em determinado momento, Ruth recebe em seu quarto a visita de um 

espectro, que possui uma silhueta masculina; ele se denomina como Ixtlan, 

dizendo que viera de Saturno para amá-la. Sem muito relutar, a personagem se 

entrega aos prazeres do sexo e vive sua primeira relação. Quando relata esse 

fato para outro homem com quem se envolverá, ele não acredita em sua 

palavra. A personagem pode apenas ter vivido um sonho que fora o resultado 

de todos os desejos reprimidos em seu inconsciente. Sob esse aspecto, 

Sigmund Freud (1905) afirma que a elaboração onírica consiste na 

                                                             
19 A diferença entre eles é que uma determinada pessoa pode estar vivendo sua 
sexualidade e o erotismo, mas não expressar ou desenvolver nenhum tipo de amor 

pela outra pessoa. 
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transformação de resíduos diurnos e conteúdos latentes em conteúdos 

manifestos através dos sonhos. 

Os sonhos são caracterizados como fragmentos de lembranças do que 

vivemos em nossas mentes enquanto dormimos. Esse conteúdo é confuso, 

sem lógica e absurdo. Freud o denomina como ‘conteúdo manifesto do sonho’. 

O “estranho conteúdo ‘manifesto’ dos sonhos pode ser tornado regularmente 

inteligível, como sendo uma transição mutilada e alterada das estruturas 

psíquicas racionais, que merecem o nome de ‘pensamentos oníricos latentes’” 

(FREUD, 1905, p. 184). 

A junção do ‘conteúdo manifesto dos sonhos’ com os ‘pensamentos 

oníricos latentes’ resulta no que o autor denomina de elaboração onírica. Esse 

último processo pode ser caracterizado como a manifestação de coisas 

inacabadas que ocorrem durante o dia, sendo vivenciadas durante o sono. Tais 

‘resíduos diurnos’ são capazes de carregar em si desejos, que em relação à 

figura adulta, podem estar associados aos desejos reprimidos. Assim, “a ação 

desse desejo inconsciente sobre o material conscientemente racional dos 

pensamentos oníricos produz o sonho” (FREUD, 1905, p. 185). 

Pensamentos esses que também acabam influenciando as escolhas da 

segunda personagem, Madre Clara, do conto “Melhor do que arder”. Ela foi 

convencida pelos pais a entrar no convento, mas acaba sentindo desejos 

incontroláveis a ponto de não suportar ver o corpo do Cristo seminu na cruz, e 

de querer morder a mão do padre ao senti-la tocar em seus lábios, na hora de 

receber a hóstia. Como relata a voz narrativa: “mas na hora em que o padre lhe 

tocava a boca para dar a hóstia tinha que se controlar para não morder a mão 

do padre. Este percebia, nada dizia. Havia entre ambos um pacto de silêncio. 

Ambos se mortificavam” (LISPECTOR, 1974, p. 71). 

Por mais que ela mortificasse seu corpo, os desejos continuavam. Madre 

Clara buscava de todas as formas se conter diante de seus desejos, tentando 

levar uma vida dedicada somente à religião; mas ela sai do convento, conhece 

um homem chamado Antônio, com quem se casa e constrói uma família. Seu 

corpo antes reprimido por crenças religiosas, agora passa a viver plenamente a 

sexualidade e a liberdade de se sentir mulher. 
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Nos contos “Via crucis” e “Miss Algrave”, vemos enredos perpassados por 

atmosferas fantasiosas imbuídas de forte atmosfera religiosa, que mais 

assemelham-se a sonhos vividos pelas personagens. Esses sonhos trazidos 

para o cotidiano real delas nos causam o riso, pois, uma vez que parecem 

impossíveis, tornam-se possíveis no âmbito do místico e do imaginário. 

Diante do que foi exposto, podemos observar que as personagens Ruth, 

no conto “Miss Algrave”, e Madre Clara, no conto “Melhor do que arder”, 

acabam se libertando de amarras impostas pela família, pelo estado ou 

crenças que foram implantadas em seus interiores por toda uma sociedade. Foi 

através de seus sonhos de serem livres e viver sua sexualidade que ambas 

conseguiram expressar aquilo que realmente queriam para si, ultrapassando 

tudo aquilo que lhes era imposto.  

Clarice Lispector, nestes contos, mostra dois polos extremos entre a 

completa repressão e a libertação. Sendo que a primeira faz com que as 

personagens não sejam elas mesmas, vivendo uma vida solitária e reclusa, 

muitas vezes dolorosa, fisicamente e emocionalmente. Foi a partir da libertação 

sexual, representada pela perda da virgindade e do casamento, que as 

personagens conseguiram, aparentemente, se tornar livres e viver os prazeres 

da vida cotidiana, inclusive sua sexualidade. Uma vida aprisionada que se 

assemelha à imobilidade, outra categorização de corpo feminino que 

discutiremos a seguir, completando a abordagem com os três contos restantes 

de A Via crucis do corpo, onde notamos um processo metaficcional em que as 

personagens refletem de maneira direta e autoconsciente a voz de sua própria 

autora. 

 

4.5.  Do corpo imobilizado ao corpo liberado 

 

Ao longo dos anos, a repressão, o silenciamento e a imobilidade vividos 

pelos corpos femininos foi sem tamanho, no entanto, lutamos cada vez mais 

para que isso venha a ser derrubado e esses corpos sejam ouvidos e libertos. 

O corpo imobilizado é caracterizado pelas amarras exercidas socialmente nas 

relações de dominação ao corpo. A sociedade como um todo colabora para a 
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construção de um ser homem e a definição de um ser mulher, os diferenciando 

de forma exclusiva e elencando para cada um, estereótipos a respeito de seus 

comportamentos e obrigações.  

Clarice Lispector se vê diante de uma imobilidade ao escrever por 

encomenda do poeta Álvaro Pacheco, uma obra que não pretendia criar, com 

temáticas que teria vergonha de seus filhos lerem. Como vimos, ela aceita o 

pedido do poeta diante de tais adversidades, com a condição de assinar sob 

pseudônimo. Porém, antes da publicação, resolveu assumir sua obra e 

enfrentar todas as críticas que surgiriam após o lançamento, segundo ela 

afirma na parte inicial do livro, intitulada “Explicação”. Na época, Lispector 

precisava se sustentar e isso a imobilizava diante do pedido, o que não a 

impediu de mostrar-se livre em seus escritos, livre para tratar daquilo que 

realmente sentia necessário. “Porque, ao que parece, sou capaz de 

revoltadamente obedecer, eu a inliberta.” (LISPECTOR, 1974, p. 12). 

A atitude lispectoriana em aceitar o desafio, não por escrever sobre 

sexo, mas por escrever por encomenda em um período de repressão cultural 

vivida no Brasil, durante a ditadura militar, mostrou um forte rompimento com 

as amarras socialmente impostas. E assim, traz à tona em plenos anos 1970 

uma obra que carrega traços feministas, contendo uma voz que grita em 

silêncio, ironizando de forma mansa e ao mesmo tempo feroz. 

No conto “O homem que apareceu”, de A via crucis do corpo, vemos 

uma autora-personagem relatando seu encontro com um antigo colega de 

curso, Claúdio Brito, que acabou perdido no mundo do álcool. Compadecida, 

ciente de entender e compreender seu drama, afirma diante dele “- Eu também 

entendo você” (p.37), pois “via-se que havia fracassado. Como todos nós”, “nós 

todos somos fracassados, nós todos vamos morrer um dia!” (LISPECTOR, 

1974, p. 38). Entra no mesmo ambiente psicológico do amigo e o traz para 

perto do seu, mas por não poder fazer nada por ele, assim como não pode 

fazer por si mesma, acaba se tornando imóvel. Sem saber como ajudar o outro 

escritor, fica triste e com a certeza de que “é uma terrível impotência, essa de 

não saber como ajudar.” (p. 39). 
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Em “Por enquanto”, a imobilidade da autora-personagem se dá diante da 

morte. Ao saber da morte de alguém, ela narra o fato: “Hoje me telefonou uma 

moça chorando, dizendo que seu pai morrera. É assim: sem mais nem menos” 

(p. 45). E segue no relato do seu dia, quando, em um lapso de consciência 

sobre o assunto se pergunta: “eu deveria ter me oferecido para ir ao enterro do 

pai da moça? A morte seria hoje demais para mim” (p. 46). Mesmo que fosse 

um assunto difícil de ser tocado, uma vez que, “se me descuido, morro”, ela 

conclui o conto com a frase “a gente morre às vezes” (p. 47), novamente 

sinalizando a imobilidade e impotência diante do fato incontrolável da morte. 

A autora buscou de diferentes formas fugir do tema em questão, 

mostrando certa imobilidade ao tratar da temática, pois carregava em si seus 

próprios limites para tal assunto. Ao mesmo tempo, ela mostra um morrer 

constante, na espera por um telefonema que não vem, pois “o telefone não 

toca”; na presença que lhe é negada: “Estou com saudades. Saudades de 

meus filhos”; na solidão: “Estou sozinha. Sozinha no mundo e no espaço”. Com 

isso acaba buscando de outras formas a alegria, pois “a melancolia me mata 

aos poucos” (Ibid. p. 45-47). 

Elódia Xavier, em seu livro de que aqui nos valemos, nos aponta um 

exemplo de corpo imobilizado com o conto “O Pai”, encontrado no livro Os 

provisórios (1980), da autora Helena Parente Cunha. Texto em que a 

dominação da figura do pai e a disciplina imposta à personagem feminina 

“anula toda e qualquer iniciativa, ficando a protagonista totalmente imobilizada” 

(p.78), ao ponto de a imobilidade continuar nela, mesmo após a morte do pai, 

pois seu corpo já estava condicionado a tal situação. 

No conto lispectoriano “Dia após dia”, entre outras histórias e fatos 

narrados pela autora-personagem, Nicole e Marco se destacam. “Nicole disse 

para seu irmão mais velho, chamado Marco: você com esse cabelo comprido 

parece uma mulher. Marco reagiu com um violento pontapé porque ele é 

homenzinho mesmo” (p. 52). As crianças internalizaram que tanto o cabelo 

longo é um adjetivo feminino, quanto a violência seria direcionada ao 

masculino. Nos aponta Xavier que “a masculinização do corpo masculino e a 

feminilização do corpo feminino são o resultado de um trabalho incessante e 

interminável que acaba por naturalizar a dominação masculina”. (XAVIER, 
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2007, p. 77). Assim, o homem acredita ter o domínio sobre a mulher e sua 

subjetividade, como enfatiza Pierre Bourdieu (1999), em relação à violência 

simbólica. 

Nesse conto, a autora faz uma retomada dos contos anteriores, que 

carregam a mesma forma narrativa. Relembra o encontro com Cláudio Brito e a 

ausência dos filhos no dia das mães. Um fato que nos instiga, uma vez que no 

conto “Por enquanto”, ela afirma: “um dos meus filhos está fora do Brasil, o 

outro veio almoçar comigo” (LISPECTOR, 1974, p. 45); já no conto “Dia após 

dia”, fala que “ontem, dia 12 de maio, Dia das Mães, não vieram as pessoas 

que tinham dito que vinham.” (p. 49). Isso nos faz questionar sobre a cronologia 

em que a obra foi apresentada como escrita. Fato que é ainda mais notório ao 

observarmos a parte inicial da obra, dada como “Explicação”. 

A autora-personagem busca nos fazer acreditar que os contos “O 

homem que apareceu”, “Por enquanto” e “Dia após dia”, foram escritos em 

apenas um final de semana, concomitantemente no sábado, no domingo e na 

segunda. Assim nos dá a impressão de que a escrita deles se deu nos 

momentos de pausa, em que a autora deixava sua obra ficcional reservada e 

se debruçava a narrar seu dia a dia. No entanto, na parte inicial do livro, em um 

espaço reservado ‘P.S.’, a autora acaba citando “‘O homem que apareceu’ e 

‘Por enquanto’ também foram escritos no mesmo domingo maldito” 

(LISPECTOR, 1974, p. 12), mostrando assim uma contradição. 

O conto discorrido na obra com o título de “Dia após dia” não é 

referenciado na parte inicial, enquanto que o título “Danúbio Azul” é 

referenciado, mas não desenvolvido. Segundo Joelma Siqueira, em seu artigo 

já citado, é narrado no conto (completo) elementos que envolvem o título do 

conto (não desenvolvido). Nos afirma que “quatro vezes a autora-personagem 

cita o ‘Danúbio Azul’, permitindo-nos observar uma relação entre o texto ‘Dia 

após dia’ e o ‘Danúbio Azul’, citado na ‘Explicação’” (SIQUEIRA, 2011, p.177). 

Sendo assim, passamos a duvidar sobre a data exata da produção 

completa, uma vez que a autora-personagem afirma: “‘Ruído de passos’ foi 

escrito dias depois numa fazenda, no escuro da grande noite’ (LISPECTOR, 

1974, p. 12). Assim, seu processo de escrita real se excedeu ao seu processo 
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de escrita ficcional, sendo esse último o tempo que está presente em seus três 

contos de ‘pausa’, que fazem a mistura entre o real e o ficcional. 

A liberdade de se colocar nos textos, narrando o decorrer de seus dias, 

afirmando uma coisa e logo depois trazendo outra, mostra uma escrita que 

busca quebrar questões pré-estabelecidas. Podemos assim comparar essas 

atitudes na escrita com os princípios exercidos pelo corpo liberado, que 

segundo Elódia Xavier ganha maior ênfase na escrita a partir da década de 

1990. As narrativas de autoria feminina trazem a partir de então mulheres 

construindo suas próprias histórias de vida, com base em seu 

autoconhecimento e a aceitação daquilo que realmente são, internamente. 

Xavier classifica Lya Luft como uma figura marcante nesse universo 

ficcional, que traz um novo fazer literário. Aponta-nos como exemplo para essa 

classificação corporal a obra A sentinela (1994), em que vemos a personagem 

Nora inaugurando seu próprio negócio, uma tecelagem. O narrar do passado e 

o tecer do presente, em sua tecelagem, fazem parte do processo de libertação 

vivido por ela. E somente “pela ruptura dos vínculos sociais da ‘modernidade 

sólida’ é possível descortinar o caminho que conduz à libertação social”. 

(XAVIER, 2007, p.174) 

 Essa ruptura dos vínculos sociais, a construção de uma nova identidade 

e a busca de autoafirmação, acabam se tornando um processo de constante 

tensão. Por isso, as personagens estão sempre vivendo crises existenciais, 

uma vez que acabam se dividindo “entre a identidade de esposa/mãe/dona de 

casa e outras possibilidades que o nosso mundo contemporâneo oferece às 

mulheres” (Ibid. p.175). Podemos observar na construção dos contos 

lispectorianos essas múltiplas facetas femininas na autora-personagem, pois 

ela se mostra simultaneamente uma mãe saudosa, uma amiga preocupada, 

uma ouvinte de diversos telefonemas, que está sendo sempre convidada para 

conferências como escritora; uma patroa sempre atenta com as coisas da 

casa, mas que ainda assim, sente-se sozinha. 

Apesar de tudo isso, a autora-personagem aceita o que ocorre ao seu 

redor e segue seus dias, morrendo aos poucos em cada um. Essa “aceitação 

da ‘inconstância’, isto é, da fluidez, significa a libertação de esquemas 
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predeterminados, coercitivos e repressores, própria de um corpo liberado”. 

(XAVIER, 2007, p.179). Assim sendo, o corpo liberado representa uma nova 

constância no âmbito da literatura, com mulheres vivendo plenamente sua 

liberdade de expressão, de escolha, “sua sexualidade, enfim, sua 

transcendência, como queria Simone de Beauvoir” (Ibid. p.196). 

Nos contos “O homem que apareceu”, “Por enquanto”, “Dia após dia” e 

até mesmo na “Explicação”, vemos um narrador audiegético que sai de seu 

processo de escrita para nos apresentar o seu cotidiano mesclado com ficção, 

criando dessa forma uma linha tênue entre o que é real e o que é inventado. 

Segundo Moser, Clarice Lispector narra suas próprias experiências em seu ato 

de escrita: 

A Via Crucis do Corpo é notável como retrato da vida criativa 

de Clarice captado em tempo real, a ficção invadindo a vida 

cotidiana, e sua existência de mãe e dona de casa 

constantemente penetrando e minando sua ficção. Os contos 

imaginativos, ficcionais, alternam-se com anotações 

corriqueiras de suas atividades diárias: o telefone toca; ela topa 

com um homem que conheceu no passado; seu filho Paulo 

chega para almoçar. Essas telas alternadas compõem um 

quadro de 11 a 13 de Maio de 1974, os dias que Clarice 

passou escrevendo o livro. Aquele fim de semana, 

significativamente, incluía o Dia das Mães, 12 de Maio. E o 

tema que une os contos coletados não é, na verdade, o sexo. É 

a maternidade.” (MOSER, 2009, p. 504) 

 

Além da maternidade apontada por Benjamin Moser, notamos a morte 

como presença de um elemento significativo nos contos aqui abordados, a 

morte que é o oposto do viver. Uma morte para a repressão cultural, morte de 

preceitos ilusórios voltados para a vanglorização de seu nome e sua carreira, 

morte como quebra de limites da escrita, morte de padrões implantados e da 

submissão. 

Ao criar uma atmosfera nas margens entre o real e o ficcional, trazendo 

uma autora-personagem, Clarice Lispector acaba nos colocando como o 

terceiro elemento necessário para a produção do chiste. Ao mesmo tempo em 

que acessamos o prazer do chiste intrínseco em nosso inconsciente, fazemos 

parte da construção do riso. Pois, segundo Sigmund Freud (1905), para a 
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composição do chiste é necessário: aquele que o realiza, o objeto para o riso e 

um ouvinte para a efetivação do prazer.  

Dessa maneira, “um chiste tendencioso requer três pessoas: além da 

que faz o chiste, deve haver uma segunda que é tomada como objeto da 

agressividade hostil ou sexual e uma terceira na qual se cumpre o objetivo do 

chiste de produzir prazer” (FREUD, 1905, p. 120). O locutor invadido pelo 

desejo faz o chiste, a pessoa a quem é direcionada a investida se sente 

constrangida, pois desperta em si também um conteúdo erótico reprimido, 

enquanto o ouvinte é aquele que recebe o prazer do riso. É importante 

observar que o smut só é tolerado quando possui um caráter de chiste, 

escondendo suas reais intenções atrás de palavras que aparentemente são 

inofensivas, mas que no fundo são carregadas de duplo sentido. Assim, libera 

a repressão que impossibilita homens e mulheres de desfrutar sem disfarces 

seus conteúdos sexuais. 

A respeito do terceiro ente (ouvinte), vemos ele também como 

colaborador para os chistes hostis, sendo convidado a participar de uma 

agressividade voltada para um inimigo em comum de ambos, que está em um 

cargo mais elevado, não podendo atacá-lo abertamente. Uma vez que a 

“hostilidade brutal, proibida por lei, foi substituída pela invectiva verbal” 

(FREUD, 1905, p. 123), é cabível expressar sua revolta por meio de palavras, e 

não fisicamente. Supomos que essa tenha sido a intenção lispectoriana. 

Ainda no tocante à rebeldia, podemos acrescentar os chistes cínicos. 

Esses são caracterizados por reivindicar os direitos ao prazer, deixando 

entendido que “as vontades e desejos dos homens têm o direito de se tornarem 

aceitáveis ao lado de uma moralidade severa e cruel” (Ibid. p, 130). Uma veia 

rebelde pulsa contra as exigências e o moralismo que reprime os seres 

humanos de viver como no ‘Carpe diem’, um moralismo que imobiliza. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Diante do que foi exposto, e ao longo da pesquisa, pudemos ver a 

construção corporal a partir do contexto social e interacionista. Conseguimos 

refletir a partir de alguns teóricos os moldes e modelos impostos aos corpos, 

pelo meio social em que o indivíduo nasce ou a ele é apresentado. Toda a 

construção e crença de determinado lugar interfere de forma significativa na 

educação, no comportamento, na postura e nos estereótipos que cada um 

carrega.  

Ao observarmos tal construção vemos que mesmo assim cada corpo 

possui suas particularidades e diversidades. Os corpos femininos no ocidente 

acabaram sendo negligenciados por muito tempo, um contexto que começou a 

ser ultrapassado a partir dos movimentos feministas, em que as mulheres 

passaram a lutar em conjunto, em busca de seus direitos como cidadãs, assim 

passando a ser ouvidas e conquistando aos poucos os seus espaços. 

A autora Elódia Xavier nos possibilitou, com sua classificação corporal, 

analisar os diferentes tipos de corpos femininos aparentes na obra A via crucis 

do corpo. Corpos femininos esses que estão em busca de suas identidades. A 

partir de pares e trios de contos conseguimos observar cada personagem de 

acordo com as suas especificidades e suas subjetividades. 

Com as personagens Aurélia e Luísa, vimos a construção do corpo 

invisível e do corpo subalterno; com Maria Angélica e a Senhora Cândida 

Raposo, presenciamos a história de dois corpos envelhecidos e disciplinados; 

Maria Aparecida (Cidinha), Carmen, Beatriz e Leontina, trouxeram as 

representações de um corpo degradado e três corpos violentos; já as 

personagens Maria das Dores, Ruth Algrave e Madre Clara, trazem retratos de 

um corpo refletido e, por outro lado, corpos erotizados; por fim, vimos uma 

autora-personagem que ao mesmo tempo em que narra, traz relatos de seu 

cotidiano. Com tudo, salientamos que todos os corpos das personagens 

femininas poderiam ser observados a partir das tipologias do corpo 

apresentadas por Xavier, o caminho fica aberto para um futuro estudo.  

Clarice Lispector nos envolve em três de seus contos em uma trama de 

fatos que ocorreram durante seu processo escritural da referida obra. A autora 

narra o seu dia a dia fazendo com que a ficção se mescle com a realidade de 
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sua escrita, trazendo assim um paralelo entre ficção/realidade, fazendo assim 

uma máscara autoral. No entanto, ao observarmos atentamente trechos do 

livro podemos notar divergências de informações citadas pela autora-

personagem quanto ao processo de escrita. A obra não foi escrita em apenas 

um final de semana como fora citado no início e nos contos. 

A observação da obra como um todo já nos apresenta a temática do 

corpo feminino e também as variações que o tema veio sofrendo ao longo do 

tempo. Os paratextos envolvidos nas edições da obra A via crucis do corpo nos 

serviram como uma fonte de observação e concretude para algumas 

afirmações. Elementos como o nome do autor e as imagens da capa dizem e 

representam uma grande importância para a obra. E ainda as epígrafes 

confirmaram nossas reflexões a respeito do texto. 

Dadas algumas especificações a respeito do corpo, é importante 

salientar a significativa e fundamental contribuição do cômico para a análise 

dos corpos das personagens. O riso está estritamente ligado ao cômico, pois é 

através do cômico que se tem como resposta o riso. O riso está envolto na 

humanidade, uma vez que apenas o ser humano ri; essa característica é 

particular e única, pois é através dela que recebemos descargas de prazer e 

satisfação. No entanto, o riso é ainda um objeto de repressão e de adequação 

comportamental: ninguém quer ser objeto do riso alheio. 

Dessa maneira, notamos que o corpo e o cômico estão interligados, seja 

na produção de prazer ou na correção de desvios de comportamento e desvios 

corporais. No decorrer dos capítulos, pudemos notar os procedimentos e os 

processos que o cômico carrega, evidenciando os movimentos que geram uma 

situação cômica ou jogos de palavras que provocam o riso. 

Nesse sentido, o chiste é uma sequência de palavras apontado por 

Sigmund Freud como um veículo condutor de descargas psíquicas de 

conteúdos reprimidos. É através dos chistes que conseguimos acessar o 

prazer de determinadas situações que nos foram negadas ou negligenciadas 

ao longo de nossas vidas. 

Os chistes, dentro dos contos analisados, trouxeram contribuições de 

como enxergar aspectos que envolvem as personagens, como por exemplo o 

deslocamento vivido pelas personagens Aurélia e Luísa; a construção dos 

chistes inocentes com as personagens Maria Angélica e a Senhora Cândida 
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Raposo; os desconcertos e os esclarecimentos presentes nas tramas das 

personagens Maria Aparecida (Cidinha), Carmen, Beatriz e Leontina; a 

elaboração onírica e a relação entre os sonhos e os chistes enlaçadas nos 

contos que envolvem Maria das Dores, Ruth Algrave e Madre Clara; e por 

último, a presença do terceiro ente para a composição do chiste, na construção 

escritural da autora-personagem. 

Nós, como receptores da obra lispectoriana, somos esse terceiro ente, 

apontado por Freud como o ouvinte e receptor do prazer que o chiste carrega. 

A autora-personagem nos narra fatos que não são hilários, mas em cada conto 

conseguimos dar ao menos um leve sorriso. Essa é a resposta que algum 

conteúdo reprimido em nossos inconscientes deixa vir à tona, com aquilo que 

foi expressado pela autora, através das personagens. 

Com esta pesquisa, conseguimos evidenciar a presença do cômico na 

obra lispectoriana, mostrando a relação existente entre os corpos femininos e o 

cômico, a partir dos contos. O cômico aparece na obra para poder revelar o 

obsceno fazendo um drible à censura, é através dele que se pode tocar em 

temas tabus, possibilitando fala daquilo que é vetado ao senso comum.  

Nos debruçamos em tais aspectos diante da obra A via crucis do corpo 

para enriquecer e alargar ainda mais a fortuna crítica de Clarice Lispector, uma 

vez que a obra não possui o mesmo reconhecimento que suas demais obras. 

Com isso, mostramos que quanto mais pesquisarmos as suas obras, mais 

ainda existirá para ser pesquisado, utilizando novas abordagens e focando em 

outros temas. 

A obra A via crucis do corpo não foi bem aceita pela crítica de sua 

época, mas ajudou Lispector em seus momentos de maiores dificuldades. No 

decorrer dos contos, notamos que a temática abordada na obra vai muito além 

do cunho sexual. A autora traz em seus contos a presença da morte de forma 

evidente e recorrente. Não desenvolvemos tal observação no interior de nossas 

reflexões, no entanto, deixamos aqui a possibilidade para novas pesquisas 

envolvendo esse tema. 

Notamos que em “Miss Algrave”, Ruth morreria de saudades de Ixtlan 

(p.18); já em “O corpo” as personagens femininas mataram de verdade o seu 

esposo Xavier (p.26); “Via crucis” é o caminho para a morte de Jesus Cristo; 

em “O homem que apareceu”, a autora-personagem havia morrido após 
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encontrar seu antigo amigo de faculdade, uma forma de expressão significativa 

(p.40); “Ele me bebeu” traz a morte de uma antiga Aurélia e o seu NAS-CI-

MEN-TO (p.44); nos contos “Por enquanto” e “Dia após dia”  vemos um morrer 

constante, pois ‘a gente morre às vezes’ (p.47) e o telefonema para a autora-

personagem que carrega o relato da morte do pai de uma moça (p.45). 

Assim, o contexto de mortes e do morrer continua nos contos “Ruído de 

passos”, com Cândida Raposo carregando seu desejo sexual até a morte, onde 

observamos ainda que, o final do conto, acaba sendo enigmático, nos levando 

a refletir se a personagem havia morrido (p. 55 e 56). Por sua vez, no conto 

“Antes da ponte Rio-Niterói”, Jandira morreu precocemente e Bastos quase 

morre também (p. 58); em “Praça Mauá”, Joaquim se matava de trabalhar 

como carpinteiro (p.61); “A língua do ‘P’ traz a morte de uma jovem que 

esnobou Cidinha ao entrar no trem (p.70); “Melhor do que arder” nos traz a 

mortificação do corpo, a punição diante do desejo sexual (p.71) e, por fim, 

Maria Angélica ficou morta de vergonha diante do rapaz que ela desejava 

(p.77). Deixamos assim novas possibilidades de estudos para a mesma obra. 

Diante do fechamento da pesquisa temos completa convicção de que 

tantos outros teóricos de renome e de peso poderiam ser acrescentados, para 

assim enriquecer ainda mais os diálogos e as reflexões. Mas, o contexto da 

pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19), que se propagou durante o ano 

dedicado para a escrita fez com que nos adaptássemos a uma nova realidade, 

um período que trouxe inúmeros desconfortos, falta de acessibilidade, 

fragilidades psicológicas e perdas. 

Desenvolvemos essa pesquisa em um cenário onde a violência contra a 

mulher cresce de forma gritante. Ver nos contos de Clarice as personagens 

femininas ganhando força para viver livremente sua sexualidade e 

maternidade, nos serviu como um estímulo e esperança. Por mais que os 

direitos das mulheres venham sendo conquistados, ainda existe muito a ser 

feito e corrigido em nossa sociedade. Sendo esse ainda um tema possível de 

abordagem a partir da referida obra. 

 

A vida é coberta de ciclos, 

cada fim um recomeço. 

(Eliliane Ferreira) 
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