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 Considerações inicias  

 

O continente da sexualidade feminina continua uma terra 

desconhecida, um universo por explorar. 

Michele Perrot 

 

A ausência de personagens femininas no processo de envelhecimento, na 

maioria das vezes, é retratada de forma negativa, levando-se em consideração que o 

corpo e a sexualidade da mulher, apesar de ainda serem considerados tabu, a mulher 

envelhecida sofre ainda mais. Ao longo dos anos a tematização da velhice está 

adquirindo notoriedade, uma vez que a mulher está cada vez reivindicando, o que lhe foi 

enclausurado diante de uma história marcada pela inferiorização, subjugação e 

silenciamento que reflete na sua condição feminina.  

De acordo com Beauvoir (2016), a sexualidade feminina tornou-se clandestina, a 

partir disso podemos refletir se para a mulher a herança da sexualidade era anulada pela 

disciplinarização dos seus corpos, pensemos a mulher envelhecida, que deixa de ser 

objeto dos olhares do masculino, tanto pela questão da reprodução que não serviria 

mais, quanto anulação de sua sexualidade, por não despertar desejo e prazer. Assim, na 

literatura não seria diferente, o reflexo dessa representação ainda se faz presente, muitos 

textos trazem personagens sendo secundarizadas, ou em papéis que reforçam a 

estigmatização da mulher velha, segundo Beauvoir (2016) ao envelhecer, 

 
 a mulher é bruscamente despojada de sua feminilidade; perde, jovem 

ainda, o encanto erótico e a fecundidade de que tirava, aos olhos da 

sociedade e a seus olhos, a justificação de sua existência e suas 

possibilidades de felicidade: cabe-lhe viver, privada de todo futuro, 

cerca de metade de sua vida adulta.  (BEAUVOIR, 2016, p. 385) 
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Posto isto, a filósofa ainda assevera que é a idade perigosa, uma vez que a 

mulher ao envelhecer, os dramas não espelham apenas internamente os conflitos e 

tensões, mas também reflete externamente a crise da degradação do tempo que marcam 

a corporeidade feminina. Além do mais, a conscientização de “ser velha” desencadeiam 

reflexões sobre sua condição sobretudo pela não aceitação da sua velhice, visto que a 

imagem construída é reforçada negativamente pela mídia ao impor a sociedade um ideal 

de corpo, de beleza, de juventude, tanto a atribuir ao envelhecer o aspecto do estigma e 

do estereótipo;  quanto  o caráter de desvalorização e marginalização desta mulher.  

Dessa maneira, a mulher “velha” é considerada não mais desejável, como 

delineados anteriormente em nossa discussão pautada nesta anulação da sexualidade 

feminina, em face da mulher envelhecida interditada pelo forte estigma na tentativa de 

engendrar a vida sexual, seus desejos e prazeres.  Assim, tratar do determinado assunto 

é de suma relevância, por centralizar a marginalização desse corpo envelhecido, da sua 

sexualidade anulada, para que possamos propor uma leitura que (re)configure o 

tratamento do corpo feminino por meio do nosso objeto de estudo que viabiliza a 

liberação dos desejos e prazeres.   

Algumas pesquisas voltadas para os determinados contos analisamos, propõe 

uma discussão que se aproxima com o tratamento sobre o corpo, por isso as 

personagens protagonistas que focalizamos,  

 
Em todas estas narrativas, as senhoras idosas se sentem desconexas e 

descompassadas (...). Estas histórias se manifestam como emblemas 

da experiência dos idosos e dos seus sentimentos de alienação e de 

diferença. Aqui a ausência de rituais significativos, da compaixão 

humana, e do pertencer grupal conota concomitantemente a ausência 

de continuidade e de identidade nos idosos e em geral significa a não 

aceitação da diferença social (BARBOSA, 2003, p. 256). 
 

Observa-se também um diálogo entre Barbosa (2003) e Beauvoir (1990)  no que 

diz respeito como “Os velhos provocam escândalo quando manifestam os mesmos 

desejos, sentimentos e reinvindicações dos jovens; o amor e o ciúme, neles, parecem 

ridículos ou odiosos, a sexualidade é repugnante, a violência derrisória” (BEAUVOIR, 

1990, p.6). Então, o envelhecimento, tende-se a ser um processo de autoconhecimento 

para a mulher frente às mudanças e os tabus, que de alguma forma negativa tenta 

engendrá-las, em espaços e papeis padronizados.   
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Sendo assim, é essa mulher que buscamos destacar e “[...] quebrar a conspiração 

do silêncio” (BEAUVOIR, 1990, p.6).  Para que possamos de alguma forma estabelecer 

uma reflexão mediante os espaços em que se deslocam as personagens clariceanas. Em 

razão disso, a representação dos corpos femininos nos espaços sociais constitui-se como 

um aspecto relevante no processo de autoconhecimento.  

Assim, a presente na antologia de contos A via crucis do corpo2 (1974), traz em 

seu corpus, a presença do corpo feminino ao retratar por meio das personagens 

femininas os dramas, as experiências e os tabus que segue como pano de fundo nas 

narrativas. A personagens são mulheres prostitutas, idosas, travestis, freiras, dentre 

outros perfis construídos ao retratam os seus desejos, vontades, prazeres; bem como são 

transgressoras na maioria das vezes dos padrões sociais determinados para a mulher, 

tendo como temática central o erotismo. 

 A determinada obra tomou proporções negativas na época do seu lançamento 

nos anos 70, tornando-se um livro polêmico por tratar de temas tabus para sociedade 

como a sexualidade, o erotismo, o desejo, o estupro, a poligamia, dentre outras 

discussões que gerou inquietação e negatividade perante a crítica literária que 

consideraram um livro “menor”  e, sendo assim, uma antologia de contos 

marginalizada, mas que trouxe uma contribuição significativa  por dá voz ao 

protagonismo feminino sobretudo as mulheres velhas que tratamos em nossa discussão.   

Elege-se analisar as personagens femininas presentes nos contos Ruídos de 

Passos e, Mas vai chover, por meio das personagens protagonistas Cândida Raposo e 

Maria Angélica movidas pelos seus desejos. Por isso, destacamos os determinados 

contos por retratarem personagens que transgridem ao esperado para a mulher “velha”. 

Além disso, as narrativas destacam-se por visibilizar um novo olhar que ressignifica e 

reivindica sobre esses corpos envelhecidos recriminados por sofrerem com o 

preconceito, ao proporcionar uma liberação dos seus prazeres ao romper com a 

disciplinarização fortemente presente na sociedade que reflete decerta forma na sua 

condição de mulher.  

 

1 Do corpo degradado ao corpo erotizado  

 
2 Tal obra foi uma encomenda, de acordo com Clarice Lispector, no prefácio do livro onde traz uma 

contextualização das condições que envolvem a produção do livro. Trata-se de histórias que se cruzam 

por retratarem fatos reais, os primeiros contos são histórias contadas por Álvaro Pacheco à Clarice. De 

modo irônico, a explicação de Clarice nos diz que foi um desafio escrevê-lo tanto que a incomodou a 

princípio e queria publicá-lo com o pseudônimo masculino Cláudio Lemos, mas não aceitaram. 
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“[...] as personagens são impelidas pela necessidade sexual, numa 

busca incessante do prazer.” 

Elódia Xavier 

 

 

A epígrafe que conduz nossa discussão diz respeito ao tratamento da sexualidade 

feminina por meio da análise interpretativa das personagens protagonistas Cândida 

Raposo e Maria Angélica. O corpo envelhecido, aqui, é configurado da degradação ao 

erótico, uma vez que as personagens estão direcionadas a desvalorização por serem 

mulher “velhas”, sendo assim alvo da sociedade que suscita atribuições negativas 

fortemente delineadas, a exemplo da corporeidade e da sexualidade. 

O primeiro conto Ruídos de passos tratamos em analisar os conflitos e tensões 

da personagem Cândida Raposo, uma mulher de 81 anos de idade, que “tinha vertigem 

de viver” (LISPECTOR, 1998, p.55), está passando por um conflito angustiante, porque  

“o desejo de prazer não passava “  (LISPECTOR, 1998, p.55).  Sem saber como parar o 

desejo, Dona Raposo toma uma atitude e procura se consultar com um ginecologista, 

em busca de amenizar e se libertar dessa inquietação. Dessa maneira, para exemplificar 

recortamos o diálogo entre Dona Raposa e o médico ginecologista: 

Teve enfim a grande vontade de ir ao ginecologista. E perguntou-lhe 

envergonhada, de cabeça baixa: 

— Quando é que passa?  

—Passa o quê, minha senhora?  

—A coisa. 

—Que coisa? 

—A coisa, repetiu. O desejo de prazer, disse enfim. 

—Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca.  

Olhou-o espantada. 

—Mas eu tenho oitenta e um anos de idade! 

—Não importa, minha senhora. É até morrer.  

—Mas isso é o inferno!  

—É a vida, senhora Raposo.  

A vida era isso, então? Essa falta de vergonha? 

—   E o que é que faço? Ninguém me quer mais... 

O médico olhou-a com piedade. 

— Não há remédio, minha senhora. 

— E se eu pagasse? 

—Não ia adiantar de nada. A senhora tem que se lembrar que tem 

oitenta e um anos de idade.  

— E...  e se eu me arranjasse sozinha? O senhor entende o que eu 

quero dizer?  

— É, disse o médico. Pode ser um remédio.  

(LISPECTOR, 1998, p.56, grifos nossos) 
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 O modo como a personagem reage tomada pela vergonha, levando em 

consideração que o incômodo em falar sobre sexo, tanto o pudor em tocar no assunto da 

masturbação feminina, ainda considerada tabu, sobretudo para a mulher envelhecida.  

Percebe-se que Dona Raposa reage na consulta no tratamento com a sua intimidade, 

porque não é esperado uma senhora na sua idade, procurar um remédio para curar o 

desejo sexual.  Sua conduta remonta a noção de pudor nas antigas civilizações, se para a 

mulher mais jovem o cuidado para não despertar o prazer era controlado, para a mulher 

“velha”, tinham a imagem que não sentiam mais desejo ou prazer, eram vistas como 

alguém não digna de receber ou satisfazer, uma vez que deixava de ser (im)produtiva e 

objeto de desejo do masculino.  

 Desde do início, temos a presença da tensão marcada pela repressão, em que a 

personagem na fase da sua vida, sente o incomodo do desejo, para calar o seu corpo 

desejante, a forma que ela encontra é se consultar em busca de um remédio para aliviar 

ou acabar com essas inquietações. Logo, “Nessa mesma noite deu um jeito e solitária 

satisfez-se. Mudos fogos de artifícios. Depois chorou. Tinha vergonha. Daí em diante 

usaria o mesmo processo.” (LISPECTOR, 1998, p.56) Após, explorar seu corpo por 

meio do remédio ao se tocar e aliviando o seu desejo, Dona Cândida compreende que 

aquilo é considerado “errado”, sente novamente vergonhada e angustiada pelo 

(re)descobrir do seu corpo.  

 A personagem tem conscientização do “remédio” que faz efeito, mas ainda não 

superou a vergonha. A masturbação feminina é considerada tabu, mesmo que Dona 

Cândida transgrida o que a sociedade impõe para a mulher “velha”, ao libertar-se do 

martírio do desejo que gera desconforto tanto em falar sobre ele quanto se tocar em seu 

íntimo.  Além disso, não tem cura.  Só a morte poderá calar seu desejo. A culpa que 

toma conta da personagem, de acordo com Muraro (1970, p.56): “(...) é, pois, uma das 

principais sensações subjacentes às neuroses do nosso tempo, repressoras do corpo”. 

Assim, a mulher “velha” ainda está na busca de libertação do seu desejo, os desafios e o 

peso da idade; ainda são decerto modo um obstáculo na contemporaneidade.   

No segundo conto, Mas vai chover, focalizamos na personagem protagonista 

Maria Angélica que “(...) tinha sessenta anos. E um amante, Alexandre, de dezenove 

anos. Todos sabiam que o menino se aproveitava da riqueza de Maria Angélica. Só 

Maria Angélica não suspeitava” (LISPECTOR, 1998, p.75).  Percebe-se, aqui, como a 

vida sexual de uma mulher “velha” é vulnerável, visto que seu relacionamento com um 
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rapaz mais jovem é apenas por parte dele, usufruir dos bens materiais por meio de 

oferecer sexo a Maria Angélica que tem conscientização do que está acontecendo, mas 

está apaixonada pelo rapaz que se deixa ser usada e abusada; ao favorecer em troca 

conforto. 

 Tudo começou quando o rapaz foi entregar uma mercadoria em sua casa e 

chamou atenção de Maria Angélica, uma mulher solitária, carente e com dinheiro; logo, 

insistiu que ele entrasse para comer um bolo, ele assentiu. “Maria Angélica não sabia 

que já estava apaixonada. Deu-lhe uma grossa fatia de bolo e café com leite. Enquanto 

ele comia pouco à vontade, ela embevecida o olhava. Ele era a força, a juventude, o 

sexo há muito tempo abandonado (LISPECTOR, 1998, p.75, grifo nosso).   

 O rapaz despertou em Maria Angélica um desejo adormecido, o que deixou ela 

com sede de prazer. Então, “o rapaz acabou de comer e beber, e enxugou a boca com a 

manga da camisa. Maria Angélica não achou que fossem maus modos: ficou deliciada, 

achou-o natural, simples, encantador” (LISPECTOR, 1996, p.76, grifo nosso).  Logo, 

que o rapaz saiu de sua casa, ligou para a farmácia novamente pedindo vitaminas, uma 

forma de velo de novo. Quando o rapaz chegou “ela havia mudado de roupa, estava 

com um quimono de renda transparente. Via-se a marca de suas calcinhas. 

Mandou-o entrar. Disse-lhe que era viúva. Era o modo de lhe avisar que era livre. Mas 

o rapaz não entendia.” (LISPECTOR, 1998, p.76, grifo nosso) 

 Ao abordar o rapaz de uma forma abrupta vestida para seduzi-lo, além disso 

ainda acrescenta que é uma mulher viúva, para que ele entendesse que nada os impedia 

de ficarem juntos, uma vez que ela insistiu para levá-lo ao seu quarto. O rapaz no início 

ficou sem entender as pistas que Maria Angélica estava se referindo, então:  

 

Levou-o a seu quarto. Não sabia como fazer para que ele entendesse.  

 Disse-lhe então: 

- Deixe eu lhe dar um beijinho! 

O rapaz se espantou, estendeu-lhe o rosto. Mas ela alcançou bem 

depressa a boca e quase a devorou. 

- Minha senhora, disse o menino nervoso, por favor se controle! A 

senhora está passando bem? 

- Não posso me controlar! Eu te amo! Venha para a cama comigo! 

- Tá doida?! 

- Não estou doida! Ou melhor: estou doida por você! Gritou-lhe 

enquanto tirava a coberta roxa da grande cama de casal. 

E vendo que ele nunca entenderia, disse-lhe morta de vergonha: 

- Venha para a cama comigo... 

- Eu?! 

- Eu lhe dou um presente grande! Eu lhe dou um carro! 
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(LISPECTOR, 1998, p.76-77, grifos nossos) 

 

 Percebe-se um relacionamento amoroso que se inicia por meio da manutenção 

do capitalismo, uma vez que é movido pela aceitação do rapaz em troca de conforto e 

dinheiro oferecidos por Maria Angélica. Aqui, temos uma amostra de um 

relacionamento abusivo por parte do rapaz, a personagem não tem conscientização 

dessa troca, por está apaixonada, seria uma forma de agradar, mas para ele é um modo 

de ganhar dinheiro fácil só para saciar a “velha” sexualmente e não finge amor por ela; 

deixa evidente que está a satisfazendo em troca de dinheiro. Após ser convencido por 

Maria Angélica, o rapaz aceita levá-la para cama. “– Maria Angélica dava gritinhos na 

hora do amor. E Alexandre tendo que suportar com nojo, com revolta” (LISPECTOR, 

1998, p.77).  

 Devido ao tornarem amantes, preferia dormir no hotel, para não ser visto pelos 

vizinhos que estava com uma mulher mais velha que ele. No desenrolar da narrativa, a 

personagem aceita tudo de bom grado, pois o que ela realmente queria era está satisfeita 

não importando o dinheiro que fosse. O rapaz começou usufruir seu dinheiro, utilizando 

para melhor sua aparência, largou o emprego, porque sabia que tinha uma fonte de 

dinheiro pronto para gastar com ele. Dessa maneira, “Maria Angélica mal acreditava na 

sua sorte. Pouco se importava com as criadas que quase riam na sua cara. Uma amiga 

sua advertiu-lhe: - Maria Angélica, você não vê que o rapaz é um pilantra?  que está 

explorando você?  -Não admito que você chame Alex de pilantra! E ele me ama! 

(LISPECTOR, 1998, p.77).  

 Maria Angélica estava na face da negação, mesmo sendo chacota dos olhares 

alheios e comentários maldosos, não se importava. Ela apenas estava satisfeita por ser 

“amada” por um rapaz mais jovem, que traz juventude para sua vida.  A personagem 

não aceita que falem do rapaz, uma vez que ela sente-se que é digna de poder ainda se 

apaixonar, mas aqui não é o caso, ela está sendo usada da pior forma possível, tanto que 

o rapaz diz que conheceu uma garota e precisava de dinheiro para viajar.   

 Diante disso, voltou para sua solidão de antes a espera do rapaz que amava 

enquanto estava com outra mulher usufruindo do seu dinheiro. Mesmo assim estava 

Maria Angélica vulnerável, recebendo as contas para pagar dele, perdendo seu dinheiro 

em troca de um amor que nunca fora seu.  O rapaz exigia muito dela, o que a deixava 

muito aflita para conciliar o aumento dos gastos e a falta de consideração que ele não 

tinha por ela.  
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Os conflitos e tensões no “relacionamento” foram aumentando, até que o rapaz 

exigiu um dinheiro exorbitante, mas ela não tinha como pagar. Assim, acarretou no 

término do relacionamento, pois ele não aceitava continuar com ela, apenas queria mais, 

mas dessa vez Maria Angélica não tinha mais condições.  Então, o pior aconteceu ele 

foi embora, mas antes de ir disse: “ – Sua velha desgraçada! sua porca, sua vagabunda! 

Sem um bilhão não me presto mais para as suas sem-vergonhices!” (LISPECTOR, 

1998, p.78). Por fim, ouvir a grosseira do “amado”, “Doía-lhe o corpo todo. Depois foi 

devagar sentar-se no sofá da sala. Parecia uma ferida de guerra. Mas não havia Cruz 

Vermelha que a socorresse. Estava quieta, muda. Sem palavras nenhuma a dizer” 

(LISPECTOR, 1998, p.78).  

Veja-se, aqui, por meio das personagens Cândia Raposo e Maria Angélica, como 

“a desvalorização do corpo a mulher também foi desvalorizada; com o desprezo pelo 

corpo cresceu também o desprezo pela mulher.” (XAVIER, 2007, p.132) Além do mais, 

o desprezo pelo corpo envelhecido, é ainda maior porque o preconceito da idade marca 

nestes corpos degradados pelo o tempo um estigma que expressa uma forte 

normatização do que é considerado “aceito” para essas mulheres que sofrem pela 

repressão social e anulação dos seus corpos, da sua sexualidade e de seus desejos; uma 

vez que não é bem vista para a mulher envelhecida tocar em assuntos tabus, 

principalmente sobre a masturbação feminina, mas também sobre experimentar sexo 

com um parceiro mais jovem, sendo considerado alvo de represálias, tanto porque a 

sociedade colocou a mulher velha em um espaço (im)produtivo e de não objeto sexual, 

ao criarem uma imagem que a mulher não  sente desejo, prazer, atração e paixão; que 

decerta forma atribuíram a velhice anulação da sua sexualidade ao desencadear um 

estigma e estereótipo fortemente delineados na sociedade.  

A degradação do corpo, aqui, de acordo com Elódia Xavier (2007, p.136) está 

ligada “(...) em lugar de aceitar o corpo e a sexualidade”, mas aceitação ainda é difícil, 

devido a diversos fatores, um deles destacamos a neurose da beleza, discutido por 

Muraro (1970), ao abordar algumas questões que possamos relacionar com nossa 

discussão, principalmente como a publicidade (mídia), impõe a eternidade jovem e bela; 

“(...) as gordas, as velhas, as feias são eliminadas dos circuitos eletrônicos” 

(MURARO, 1970, p.72, grifo nosso), sobretudo na contemporaneidade os resquícios 

dessa neurose da beleza enraizada na nossa cultura, se nos anos 70 a estudiosa destaca 

como a beleza e a juventude, ambas inseparáveis, estava negando a velhice, sendo assim 

“ desvalorizada e rejeitada por um mundo à procura da juventude eterna. Por isso, a 
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velhice procura transforma-se ela também, tanto nos homens como nas mulheres, em 

juventude” (MURARO, 1970, p.68).  Dessa maneira, o ser “velha” foi conferindo-lhes 

uma conotação negativa” (XAVIER, 2007, p.136), estratificando o corpo feminino pela 

desvalorização e estigma associados ao envelhecer, por isso a não aceitação está 

associada a uma proporção anteriores que impôs uma imagem da mulher jovem e bela.  

Para Dona Cândida a degradação do tempo foi um processo de aceitação, sua 

idade avançada não esperava sentir desejo de novo, a personagem é movida pela 

inquietação do seu íntimo, o remédio que ela encontrou foi permitir sozinha tocar em 

seu corpo.  Já em Maria Angélica é um pouco diferente, mesmo sendo mulheres 

envelhecidas, aqui temos uma mulher viúva, na busca em se satisfazer sexualmente, ela 

não se preocupa por ele ser mais jovem, ficou apaixonada pelo rapaz que traz para sua 

vida um pouco da juventude, é tocada novamente e sente-se satisfeita por desfrutar do 

prazer.  

 

Considerações finais  

 

Diante das análises postas, a escritora constrói personagens femininas que 

rompem com o “silêncio sobre o próprio corpo, reivindicando o direito ao prazer”  

(XAVIER, 2007, p.156), por se permitirem sentir desejo novamente e por viverem  “(...) 

sua sensualidade plenamente e  (...) usufruir desse prazer, passando ao leitor, através de 

um discurso pleno de sensações, a vivência de uma experiência erótica.”  (XAVIER, 

2007, p.157). Além do mais, a experiência ao experimentar o desejo e o prazer sem 

tabus e preconceitos, mostram como as personagens clariceanas transgridem ao 

esperado, mas também por representar uma mulher que não se fixa a estratificação tanto 

de gênero e geração. 

Assim, Lispector propõe por meio das narrativas emergir a mulher “velha” 

tirando as camadas de preconceito, estigma e estereótipo ao retratar de forma 

questionadora e emancipadora determinadas personagens, mesmo que temos em 

Cândida Raposo uma vergonha e culpa estampada, mas ela tem conscientização de 

como amenizar seu desejo, já em Maria Angélica, mesmo que ela perfomatize uma 

mulher fatal ao usar roupas sensuais, se permitindo vivenciar sua sexualidade, ser uma 

mulher livre, a forma que essa liberdade é tirada pelo rapaz mais jovem, tanto ao 

oferecer juventude e sexo, como tirar dela seus bens materiais em troca de carinho, 

amor e afeto; por saber que é uma mulher vulnerável, carente e apaixonada por ele. 
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Portanto, as personagens encontram-se marcadas pelo desfavorecimento, pela 

negatividade e limitação pelo envelhecer. Com este trabalho, retratamos por meio 

dessas mulheres esquecidas, contidas e sofridas; (re)configurando sua condição 

enquanto mulher envelhecida como “potência de seu poder no núcleo familiar e na 

sociedade” (GROG-LIMA, 2009, p.61). 
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