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Resumo: Trata-se de um estudo de parte da obra clariceana, sob a 

perspectiva da crítica biográfica e da crítica cultural, enfocando a diversidade 

subjetiva, ou seja, as mil faces de Clarice. Para tanto, utilizei com 

fundamentação teórica leitura de textos de Gotlib (2008; 2009), Borelli (1981), 

Bosi (2006), Manzo (2001), Moser (2009), Barbosa (2001), Zilberman (1998), 

entre outros, que retratam análises sobre a vida e a obra de Clarice Lispector 

e/ou subvencionam a compreensão desta, como escritora feminina, que traça 

o(s) perfil/ perfis da(s) mulher(es), por meio da sua textualidade. Outrossim, 

para o meu percurso de aferição, selecionei contos que estão presentes em 

Laços de Família (1960) e A via crucis do corpo (1974), em seguida, realizei 

uma análise dos modos de expressão de gênero, nos textos selecionados. 

Também sondei possíveis relações existentes entre as obras destacadas e a 

vida da autora. Com isso, espera-se ratificar a pertinência de Clarice nos 

âmbitos literários, principalmente na literatura feminista, bem como disseminar, 

ainda mais, as leituras sobre as questões de gênero nos escritos clariceanos. 

Palavras- chave: Clarice Lispector. Crítica Biográfica. Gênero. Faces. 

1. Compreendendo as mil faces de Clarice Lispector  

Para traçar “as mil faces de Clarice” é pertinente recorrer à própria 

escritora, que não era a favor de uma autobiografia e evitava falar de sua vida 

nos meios de comunicação, entretanto acabou deixando transparecer a sua 

personalidade através de suas obras. Além dos livros de contos Laços de 

Família e A via Crucis do corpo e, é claro, tantas outras obras, a escritora 

também revelou seu perfil com as entrevistas que realizou ao longo de sua 

vida. No livro Entrevistas (LISPECTOR, 2007), que é uma seleção de 

entrevistas realizadas nas décadas de 1960 e 1970, a escritora reúne 

depoimentos que, em verdade, são agradáveis conversas com seus 
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entrevistados. Nestas entrevistas, Clarice acabava emitindo opiniões pessoais 

e, desta maneira, revelando a própria alma ao mesmo tempo em que revelava 

a de seu entrevistado. Aqui, no referido artigo, lanço mão de alguns 

entrevistados, amigos e/ou amigas íntimos (as) de Clarice Lispector, que 

traçam perfis da mesma, revelando aspectos pertinentes dela. 

Para Nélida Piñon - que conviveu intensamente com Clarice durante 

duas décadas e acompanhou de perto a sua trajetória 

Clarice Lispector é uma extraordinária profissional, que não 
adquiriu consciência do próprio estado. Sua obra é produto 
sério e regular, diariamente enriquecido por uma sonda 
introduzida em sua consciência, e pela qual se realiza 
permanente a comunicação entre o mundo e sua matriz de 
criação. 3 

Já na concepção de Hélio Pellegrino, escritor e psicanalista, a amiga 

Clarice foi uma pessoa com uma dramática vocação de integridade e de 

totalidade. Ela buscava apaixonadamente, o seu self- centro nuclear de 

confluência e de irradiação de força- e esta tarefa a consumia- e fazia sofrer. 

Ele diz, ainda, que ela procurava casar, dentro dela, luz e sombra; dia e noite, 

sol e lua.  

  Parti de perfis de Clarice Lispector, traçado por amigos íntimos, para 

diante do exposto, demonstrar a partir dos contos Amor inserido na obra Laços 

de Família (2009) e O corpo contido em A via Crucis do corpo (1973) releituras 

de Lispector que possibilitem que as mil faces da escritora sejam (re) vistas. 

Neste aspecto intento, também demostrar que Clarice além de ter uma vida de 

escritora que, por vezes, a crítica, considerou como canônica, conseguiu aliar 

seu lado de escritora com o de uma mulher comum que vivenciava as rogativas 

do cotidiano. 

Este estudo elege as personagens, Ana do conto Amor e o triângulo 

amoroso retratado no conto O corpo vivido por Xavier, Carmem e Beatriz como 

o ponto nodal deste artigo. Deste modo, procura-se conhecer o modus 

                                                           
3
 LISPECTOR, Clarice. Entrevistas/Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p.46.  

 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 

operandi da sua subjetividade através da construção do texto, sobretudo, 

destaco análises que tem por base a crítica biográfica e a crítica cultural. Por 

este motivo, a análise das características de Clarice Lispector, é fundamental 

para conhecer este processo de subjetividade e a identificação desses 

elementos passa pelas questões: Quem narra? Que relação se faz entre a 

narradora- personagem e a escritora dos contos em análise? Que relação 

existe (ou não) entre a biografia da escritora dos contos e os “sentimentos” 

neles expostos? 

O conto Amor, narrado em terceira pessoa, retrata o cotidiano de Ana, 

uma mulher comum, uma dona de casa que tem como preocupações a vida 

dos filhos, do marido e a harmonia do lar, seja no que concerne à arrumação 

deste ou o bem-estar daqueles que lá estão. “O homem com quem casara era 

um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros”. 

(LISPECTOR, 2009, p. 20). A vida de Ana era tomada a partir de sua rotina 

feliz em seu apartamento. Ela era feliz por viver com seu marido e filhos, em 

sua “zona de conforto” em um lar onde se preocupava em manter sempre 

ordenado.  

Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, 
cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse 
era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. 
Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã 
acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os 
móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem 
arrependidos.4 

 

Ana, nesse seu meio familiar, cuidando do outro, da casa, dos filhos, do 

marido, algumas vezes esqueceu-se de se perceber como mulher, de 

questionar-se sobre si mesma e, com isso, ter seus momentos sozinha, 

cuidando de si, ao passo que, seu tempo era dedicado ao outro, ao lar. Todo o 

seu cotidiano e suas preocupações, de fato, não envolvia a si mesma e o 

mundo que saltava as portas do seu apartamento, assim, o foco de Ana 

perpassava, apenas, os laços familiares.  
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Em um dia comum em que Ana vai às compras e em um bonde se põe a 

refletir sobre sua vida calma com tudo costumeiramente no lugar. Em dado 

momento, deparou-se com um homem parado no ponto, mas não era um 

homem qualquer, era um cego que mascava chicletes. “O que havia mais que 

fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava 

sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava 

chicles”. (LISPECTOR, 2009, p.21). 

Desta forma, infere-se que Ana percebe que aquele cego, em sua 

escuridão física, tinha toda luminosidade de viver e a liberdade a partir do ato 

de poder mascar seus chicletes tão tranquilamente. Aquele fato, fez com que 

Ana tivesse um “choque”, ao notar que ela, em seu ninho familiar, com tudo 

aparentemente em seu lugar, não gozava de uma liberdade luminosa, de certa 

forma, o cego gozava dessa liberdade, pois ele não era um homem comum, 

mas, para ela, sugere-se, que quebrava paradigmas, ao se comportar de 

maneira tão leve e natural.  

Ela que estava, de alguma maneira, submissa ao seu seio familiar e os 

acontecimentos da vida dos “seus”, e também confortada com uma vida que 

não lhe causava necessidade de mudanças drásticas, ao se deparar com a 

cena, por meio da janela do bonde, causou em Ana, questionamento de sua 

própria vida.   

Neste momento, a personagem principal do conto em discussão, tem 

uma epifania, ou seja, uma revelação da vida: ela sentia uma imensa piedade 

pelo cego, e pensava que tinha lugares e pessoas que precisavam dela. 

Naquele instante, Ana percebeu que a vida não se resumia a quietude do seu 

lar. Mas que existia um mundo que necessitava de sua participação. “A vida é 

horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? 

Iria sozinha... Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava 

deles...” (LISPECTOR, 2009, p. 26). 

Neste tocante, trago para a presente discussão a relação de Ana e do 

cego mascando chicletes, ou seja, abordo a questão da alteridade que 

perpassa esta narrativa clariceana. Simone de Beauvoir (1961) ressalta que a 
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categoria existencial do outro, converte-se também na categoria constitutiva da 

consciência: a consciência humana fundamenta-se no outro. Assim sendo, 

infere-se, a partir do trecho acima, que Ana tomou consciência de seu estado 

de vida, o quanto ela poderia participar do mundo do “outro” e não apenas 

permanecer em sua casa, preocupando-se apenas como a vida dos seus 

familiares. Este estado de consciência, porém, não foi colocado em prática em 

relação ao cego mascando chicletes, mas em relação a si mesmo, visto que 

Ana passou a tomar consciência do seu próprio estado de vida. Foi o “outro” 

que a fez percebe-se. 

Todavia, sugere-se que o impacto causado em Ana pela visão que teve 

do cego mascando chicletes, poderia ter sido mais produtivo, ou seja, poderia 

ter causado um efeito em seu “ser mulher” mais forte, e com isso ela pudesse 

sair da moldura pronta em que se encontrava e partir para uma outra 

perspectiva de vida, inclusive uma vida, na qual ela teria mais momentos para 

seu próprio ser. Ressalto este aspecto, pois ao retornar para o lar ela 

novamente volta a ter um comportamento engajado às questões do lar.  

Trazendo para a análise proposta uma outra face de Clarice Lispector 

reporto-me às ideias de Abdala Junior e Campedelli (1999, p.271) . De acordo 

com eles, Clarice Lispector ao se revelar uma “sentidora”, uma “intuitiva”, 

ressaltou em alguns depoimentos que seus livros, mas do que histórias 

continham “impressões”.  

Para eles a literatura lispectoriana “é um ambíguo espelho da mente, 

que indefine as fronteiras entre a voz do narrador e das personagens”. Vale 

ressaltar, ainda para Abdala Junior e Campedelli (1999, p.272) que os 

romances ou os contos de Clarice Lispector a que se atribui em alto grau o 

fluxo de consciência são, quando analisados, obras cujo assunto principal é a 

consciência de uma ou mais personagens como acontece no conto Amor.  

Neste sentido uma outra observação que vem corroborar com as ideias de 

Abdala Junior e Campedelli é a de Affonso Romano de Sant’ana (1973), o 

referido autor interpretou a literatura de Clarice Lispector como momentos de 

epifania. Assim, segundo Sant’ana , os romances ou contos de Clarice 
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percorrem os seguintes passos: a) a personagem é disposta em uma ação 

cotidiana; b) prepara-se um evento que é pressentido discretamente; c) ocorre 

o desfecho, onde se considera a situação da vida da personagem após o 

evento. 

Regina Zilberman, destacando outra face clariceana, considera que 

como boa escritora do século 20, Clarice aprendeu que é aconselhável 

começar as narrativas sem se preocupar com que aconteceu antes com os 

personagens. Isto ocorre no conto O corpo, como pode-se perceber a partir da 

citação: “Xavier era um homem truculento e sanguíneo. Muito forte esse 

homem. Adorava tangos. Foi ver O último tango em Paris e excitou-se 

terrivelmente”. (LISPECTOR, 1974). E também acontece o mesmo processo 

narrativo visualizado por Zilberman no conto Amor: “Um pouco cansada, com 

as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o 

volume no colo e o bonde começou a andar”. (LISPECTOR, 2009, p.19). 

De acordo com as ideias de Bosi (2006, p. 424) diz que Clarice se 

manteria fiel às suas primeiras conquistas, ou seja, o uso intensivo da metáfora 

insólita, a entrega ao fluxo de consciência, a ruptura com o enredo factual têm 

sido constantes do seu estilo de narrar (...).    

Para Lícia Manzo (2001) Lispector não escrevia, ela se escrevia - e ao 

lutar com a distância que a separava das palavras, embatia-se com a distância 

que a separava de si mesma. Clarice Lispector era uma tímida ousada, como 

costumava dizer - e sua ousadia a fez escrever sobre mulheres “engessadas” 

em papéis de mãe, esposa, dona-de-casa, enquanto procuravam ocultar a 

chama selvagem que ardia em seus corações de criadoras. Mulheres que 

ansiavam por liberdade, por expressão, por um espaço para si, para além dos 

filhos, maridos e obrigações domésticas. 

Traçando mais outra face da plural escritora, Clarice Lispector, é 

pertinente recorrer à fala de Olga Borelli, sua amiga e secretária, quando se 

reporta ao modo de vida de Clarice:  

(...) Clarice colocava a máquina de escrever no colo e com 
agilidade datilografava páginas e páginas até que, num 
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redemoinho em que dava a impressão de estar se 
arremessando a si própria em cada palavra, tirava o papel da 
máquina com violência, colocando-o sobre a pilha a seu lado. 
Levantava-se, tropeçava na banqueta – era distraída e meio 
desajeitada – e dirigia-se à copa para pedir um cafezinho.5  

Clarice Lispector, mesmo sendo uma escritora com reconhecimento 

nacional e internacional também tem o seu lado esposa que acompanha o seu 

marido diplomata Maury Gurgel Valente, abrindo mão de dedicar-se a escrita, 

algo que a fascinava para assumir a sua face esposa e estar ao lado do marido 

nas viagens a trabalho.  “Todo esse mês de viagem, nada tenho feito, nem lido, 

nem nada. Sou inteiramente Clarice Gurgel Valente”.6 Além de ter seu lado 

esposa estampado através de biografias da autora, tem-se também seu lado 

mãe de Pedro e Paulo. 

“Nasci para escrever. (...) Cada livro meu é uma estreia penosa 

e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o 
tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. (...) 
Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu 
quis ser mãe. (...) Os dois meninos estão aqui ao meu lado. Eu 
me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus 
sofrimentos e angústias. (...) Sei que um dia abrirão as asas 
para o voo necessário, e eu ficarei sozinha, estarei seguindo o 
destino de todas as mulheres”. 7 

 Outra análise biográfica que estampa a vida de Clarice é a de Benjamim 

Moser. O biógrafo norte- americano encantou-se com a escritora assim que 

teve contato com uma das suas obras: A hora da estrela (1977). Ele construiu a 

obra Clarice, (2009) que retrata a vida da escritora desde a época da Ucrânia 

até sua vinda para o Brasil, demonstrando como foi a trajetória clariceana e, 

sobretudo tecendo relações entre a vida de Clarice Lispector e suas obras. 

Moser, com este estudo, fez com que o nome de Clarice fosse difundido, ainda 

mais, no âmbito literário internacional. 

                                                           
5 BORELLI, Olga. Clarice Lispector. Esboço para um possível retrato. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1981, p. 76. 
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Segundo as ideias de Bedasee (1999) na obra clariceana encontra-se as 

personagens femininas voltadas para vários questionamentos. No conto O 

corpo temos uma relação conjugal representada pelo triângulo amoroso vivido 

por Carmem, Beatriz e Xavier. Esta relação é permeada pela violência, visto 

que, dentro da perspectiva feminista, as duas mulheres aceitam, até certo 

ponto, o triângulo amoroso. Esta aceitação só muda quando entra em cena 

uma outra mulher. 

“Xavier trabalhava muito para sustentar as duas e a si mesmo, as 

grandes comidas. E às vezes enganava a ambas com uma prostituta ótima. 

Mas nada contava em casa pois não era doido”. (LISPECTOR, 1998, p. 22). 

Até o momento que Xavier manteve a relação extraconjugal com a prostituta às 

escuras, Carmen e Beatriz tinham-no como o mantenedor do lar, uma vez que 

nenhuma das duas tinha um ofício que lhes rendesse algum valor financeiro 

para custear as próprias despesas. “A vida lhes era boa. Às vezes Carmem e 

Beatriz saíam a fim de comprar camisolas cheias de sexo. E comprar perfume”. 

(LISPECTOR, 1998, p. 22). Tudo isso era custeado por Xavier, que trabalhava 

ao máximo para manter possibilitar as duas mulheres o que elas 

necessitassem.  

A relação entre os três corria harmoniosa, uma vez que nenhuma das 

duas mulheres imaginava que Xavier estaria se envolvendo com uma outra 

pessoa, entretanto quando ele demorava de chegar em casa Carmem e Beatriz 

se mostravam preocupadas, pois esta não era uma postura comum a ser 

adotada por ele: “Um dia Xavier só chegou de noite bem tarde: as duas 

desesperadas. Mal sabiam que ele estava com a sua prostituta. Os três na 

verdade eram quatro, como os três  mosqueteiros”. (LISPECTOR, 1998, p. 22). 

Quando as duas mulheres ficam a par da traição de Xavier não 

aceitaram que existisse uma quarta pessoa e, de início uma atitude:  

Um dia Xavier veio do trabalho com marcas de batom na 
camisa. Não pôde negar que estivera com a sua prostituta 
preferida. Carmem e Beatriz pegaram cada uma um pedaço de 
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pau e correram pela casa toda atrás de Xavier. Este corria feito 

um desesperado, gritando: perdão! perdão! perdão! 8 

Por ora a traição de Xavier foi perdoada, contudo as duas mudaram 

ficaram muito desapontadas com o ocorrido e decidiram mudar de 

comportamento com ele. Assim sendo, não mais davam a atenção de antes, 

não cozinhavam mais para eles, deixando, desta forma, o homem triste e 

abatido.  Isso fez com que as duas mulheres ficassem cm pena de Xavier que, 

por sua vez, prometeu que não iria mais procurar a prostituta. Entretanto “ele 

não cumpriu a promessa e procurou a prostituta”. (LISPECTOR, 1998, p. 24). 

Tudo transcorrida normalmente até quando Carmem e Beatriz 

resolveram tomar uma atitude mais drástica com relação a Xavier. Carmem, 

que era mais decidida, mandava e Beatriz obedecia às ordens dela. Assim, 

ambas armaram um plano de mata-lo com os facões da cozinha e, sem muita 

técnica, cometeram o assassinato.  

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”.9 

Moser (2009, p. 503) aponta que a obra A via crucis do corpo reforçou a 

reputação de Clarice Lispector como estranha e imprevisível – e até mesmo 

pela primeira vez de “pornográfica”. Desta forma, trago para esta discussão 

mais uma face clariceana. Moser acrescenta dizendo que o interesse de 

Clarice Lispector na sexualidade desviante não provinha, até onde se sabe, da 

experiência pessoal. Alguns amigos de Clarice considerava-a ingênua em 

questão de sexo. Para Benjamim Moser o tom de Clarice oscila entre do sério 

ao farsesco, como em O corpo, em que duas mulheres (Beatriz e Carmem) que 

compartilham um amante (Xavier) o matam e o enterram no jardim, onde ele 

fornece um excelente adubo para suas roseiras.   

                                                           
8 LISPECTOR, Clarice. A Via Crucis do Corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 24.  

9 LISPECTOR, Clarice. A Via Crucis do Corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 26.  
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No conto Amor notamos uma personagem central (Ana) que é dedicada 

ao seu lar e em O corpo percebemos uma ruptura de paradigmas do 

relacionamento conjugal para a época, já que na década de 1970, a estrutura 

de um relacionamento conjugal era determinada a partir de uma mulher que 

tinha seu saber alicerçado às “prendas domésticas”.  

 De acordo com Bauman (2001), o momento atual, é de uma fluidez, o 

amor é líquido, tudo é escorregadio, estamos na era da “modernidade líquida”. 

Assim sendo, acredito que a crítica aceitaria um escrito como A via crucis do 

corpo hoje em dia, pois seria um tema até mesmo corriqueiro, visto que as 

narrativas que compõem a obra perpassam por situações que expressam que 

o sexo e morte são aproximados. 

Xavier era um homem truculento e sanguíneo. Muito forte esse 
homem. Adorava tangos. Foi ver O último tango em Paris e 
excitou-se terrivelmente. Não compreendeu o filme: achava 
que se tratava de filme de sexo. Não descobriu que aquela era 
a história de um homem desesperado. Na noite em que viu O 
último tango em Paris foram os três para a cama: Xavier, 
Carmem e Beatriz.10  

O conto retrata o sexo como uma das manifestações da subjetividade. E 

faz isso através de uma linguagem, que também é uma marca presente em 

Clarice que, no conto O corpo, desenvolve a linguagem de maneira que não é 

grosseira nem vulgar, embora seja franca e direta, sem falsos pudores, como 

pode ser detectado no trecho acima. 

Para Benjamim Moser, a obra A via crucis do corpo é notável como 

retrato de 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 em que Clarice passou escrevendo o livro. 

                                                           
10

 LISPECTOR, Clarice. A Via Crucis do Corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 21. 
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Desta forma, através das palavras de Moser percebemos que apesar de 

Clarice Lispector não ser tida pelos amigos como uma pornográfica, ela levanta 

questões polêmicas para a época e coloca em discussão o papel do homem e 

da mulher na sociedade. Para o autor Joan Scott (1989), existia uma 

dificuldade para se empregar a palavra gênero. Ele aponta que no seu uso 

mais simples “gênero” é sinônimo de “mulheres”. Ele acrescenta que “gênero” é 

uma categoria imposta sobre um corpo sexuado. O uso do “gênero” coloca a 

ênfase sob todo o sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é 

diretamente determinado pelo sexo nem determina diretamente a sexualidade. 

Concernente às ideias de Simone de Beauvoir (1986), as mulheres 

existem como outro, ela foi a primeira a criticar a hierarquização e fixação das 

assimetrias dos gêneros. Ela diz ainda que a identidade de gênero não designa 

um ser substancial, mas sim uma dimensão cultural e histórica.  

Considerações Finais 

Em vista do exposto, ao longo da escrita do artigo, observa-se que a 

produção de Clarice Lispector nas literaturas nacional e internacional é de 

grande valia. Como foi demonstrado através da crítica biográfica e literária 

(Gotlib 2008; 2009), Benjamin (2009), Nunes (1996). A escritora em destaque 

trata de temas sociais como a opressão, a subalternidade, entre outros, meio 

das personagens que cria, retratando submissões (ex: de Cristina da obra A 

Bela e a fera (1979), a oprimida Macabéa da A hora da estrela, a própria Ana 

que vivia amarrada ao cotidiano do seu lar (Laços de Família), e também as 

mulheres Carmem e Beatriz que se rendiam as vontades de Xavier (Conto O 

corpo). Sendo assim, pode-se traçar um liame entre o processo de escrita de 

Clarice e a crítica cultural, visto que é no campo da crítica cultural que 

encontra-se o espaço para a discussão de temáticas, que a primeira vista 

ficariam à margem, com as anteriormente citadas. Sem esquecer, é claro, que 

a crítica cultural tem como preocupação demonstrar os modos de vida de uma 

sociedade, por esta razão tomei os contos Amor e O corpo como pano de 

fundo deste artigo.  
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Tomando de empréstimo as palavras de Maria Elisa Cevasco no ensaio 

O sentido da crítica cultural (2008), reconhecemos que “para esse tipo de 

crítica, a questão continua sendo a de entender para modificar, juntando a 

tarefa da filosofia, e hoje da teoria, de explicar o mundo com a cada vez mais 

urgente tarefa social de contribuir para mudá-lo”. Embasando nas palavras de 

Cevasco, acredito que a obra de Clarice Lispector tem um caráter 

intervencionista. E a acepção de intervencionista que trago para esta discussão 

é de fato a possibilidade de intervir no meio sociocultural para através desta 

fazer com que as mudanças almejadas sejam verdadeiramente realizadas. E 

quais são transformações a que me refiro?  

Estas mutações estão no âmbito do gênero, do processo de 

subalternidade, da prática da alteridade, dentre outras, como demonstradas a 

partir dos contos Amor e O corpo. A intenção maior é como nos diz (2010), 

“cotidianizar a política e politizar o cotidiano”.  Uma vez que, os contos acima 

citados, tratam de subjetividades, logo perpassam por questões políticas 

tomando como ponto de partida o cotidiano das personagens retratadas.  

  Nas palavras de Jailma Pedreira (2010) fazer crítica cultural é fazer 

crítica aos nossos modos de vida, aos modos como fixamos de ser homem, ser 

mulher, de fazer educação, de ler, ver, viver. Assim, fazer crítica cultural é rever 

modos de educar, de formar sujeitos, de como fomos formados. É abrir brechas 

nos modos de olhar e ouvir, atentando para outras realidades existentes, outras 

realidades possíveis; atentando para os movimentos, os ruídos, os silêncios 

que rasuram um texto tão bem ensinado, que se naturalizou, apesar do 

movimento sempre existir, resistir, devir.  

 

É nesta perspectiva que trago para esta discussão, uma releitura dos 

contos elencados, para que através dele sejam demonstradas as formas de 

vida e os agenciamentos que podemos praticar através destas vidas contadas 

por meio da escrita de Clarice Lispector. Uma simples dona de casa, como 

Ana, do conto Amor, que retrata o universo vivido por muitas mulheres ou até 

mesmo o triângulo amoroso do conto O corpo, que escrito na década de 70 
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que cria uma ruptura nos parâmetros de casamentos da época e possibilita que 

através dele outras vozes sejam pronunciadas e ouvidas. 

 
Para Maria José Somerlate Barbosa em Clarice Lispector: des/fiando as 

teias da paixão (2001), “Lispector examina a linguagem, dilemas existenciais, 

divisão de classes, problemas raciais e conflitos entre os sexos como 

intersecções de um mesmo discurso social”.  Assim sendo, observo que a 

escrita clariceana tem um enfoque biográfico com também perpassa pelo viés 

da crítica cultural, levando em consideração os liames feitos a partir dos contos 

selecionados e as análises biográficas e do campo da crítica cultural. 

 

Aliando as ideias trazidas pela crítica biográfica observaram-se as 

possíveis faces de Clarice Lispector retratadas, sobretudo por meio dos contos 

Amor e O corpo. Esta análise foi realizada dentro de uma perspectiva da crítica 

cultural, ressaltando que através da literatura clariceana é possível tecer novas 

formas de agenciamento, mormente no que se refere às questões de gênero. 

Sendo assim, inferimos que as faces clariceanas podem ser encontradas no 

nosso cotidiano, em lares comuns ou até mesmo em possíveis relações 

afetivas. Com isso, abordamos não só a importância da referida escritora, 

como também a aplicabilidade de sua obra em nossos dias.  
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