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RESUMO  

A via crucis do corpo, coletânea de contos de Clarice Lispector, 

publicada em 1974, traz a baila o corpo feminino e suas 

necessidades sexuais, vistas por um ângulo cru, despojado de 

quaisquer pudores ditados por uma sociedade patriarcal. A autora 

informa aos leitores, na nota de Explicação da obra, que se 

tratava de uma encomenda de seu editor e, mesmo com a 

obrigação da escrita, os contos foram fluindo de maneira fácil, 

tamanha sua inspiração. A crítica, como será observado no 

decorrer do trabalho, não recebeu de maneira positiva esses 

contos, que discutem cada um a seu modo, o perfil de múltiplas 

mulheres e seus inúmeros questionamentos. Esses 

questionamentos que aparentemente partem da emblemática 

questão sexual, e envolvem questões corporais e etárias, 

transcendem-nas, apontando em seu reverso a constante 

preocupação da autora em esmiuçar as profundezas da alma 

humana. Nessa aventura pelo corpo, a autora conta com a 

presença de prostitutas, idosas com a sensualidade aflorada, 

travestis, dentre outros exemplos de perfis marginalizados. 

Inusitado em nossa literatura, especialmente na ficção da autora, 

já reconhecida como preocupada apenas com questões de cunho 

existencial, esses temas ganham uma importante conotação 

quando revistos pela ótica da Crítica Feminista e sua amplidão de 

conceitos teóricos que nos permite refletir a respeito desse 

arriscado projeto literário. O corpus central deste estudo, que se 

embasa, entre outros, nos estudos de Pierre Bourdieu (2005) e 

Wilma Arêas (2005), concentra-se no conto “Miss Algrave”, que 

expõe a figura feminina exposta a um enfrentamento de suas 

próprias carências e traumas.  
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