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“No entanto, tenho esperança... 

Pode ser... 

Há tanto milagre no mundo!” 

(Rachel de Queiroz - O Quinze) 
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RESUMO 

Neste trabalho dedico-me a três romances de Rachel de Queiroz (O Quinze, As Três 

Marias e Dôra, Doralina) apresentando uma análise das representações ficcionais das 

personagens femininas protagonistas. Interessa-me perceber os percursos de 

amadurecimento trilhados por cada uma das personagens inseridas numa cultura patriarcal, 

assim como da própria escritora. Para tanto, lancei mão de estudos acerca do romance 

social, fortuna crítica de Rachel de Queiroz e teorias acerca do feminino na literatura. 

Buscou-se esclarecer os seguintes aspectos: as características do romance social de Rachel 

que fica no limiar do intimismo; de que maneira a escritora, por meio de suas personagens 

femininas, questiona os conceitos cristalizados numa cultura patriarcal para as mulheres e 

como as personagens rachelianas diferem de outras personagens inseridas no mesmo 

contexto cultural. Dividi o estudo em duas vertentes, conforme a relevância de uma para o 

aprofundamento na análise da outra. A fim de compreender melhor os percursos trilhados 

por cada uma das personagens em estudo e o processo de suas construções, também trouxe 

para o trabalho traços biográficos da própria escritora, que de uma forma ou de outra 

interferiram na abordagem ficcional e busquei compreender a relação entre o espaço e a 

força cultural que dele emana. Desenvolvi a análise em três capítulos de modo que o 

primeiro traça um perfil biográfico de Rachel de Queiroz e faz um breve comentário das 

obras em análise; o segundo analisa o processo de amadurecimento das personagens 

femininas estabelecendo a relação entre o regionalismo e a literatura como sistema e o 

terceiro comenta a criação de Rachel de Queiroz estabelecendo, inclusive, um diálogo com 

outras obras contemporâneas. Ao longo das análises, percebo a força das personagens 

femininas criadas por Rachel de Queiroz, iniciada de modo discreto até chegar à 

transgressão dos papéis definidos para as mulheres. Suas personagens dão uma valiosa 

contribuição para a construção da imagem de uma nova mulher.  

 

Palavras-chave: personagens femininas, percursos, patriarcado, rural e urbano. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 Dans ce travail, je me tombe sur trois romains de Rachel de Queiroz (O Quinze, As 

Três Marias et Dôra, Doralina). Je présente une analyse des représentations de la ficction 

des personnages féminins protagonistes. Ce que m’interesse est d’apercevoir les parcours 

de maturité suivis par chaque personnage dedans une culture patriarcal, et aussi, de 

l’écrivain. Pour ça, j’ai pris des études sur le romain social, fortune critique de Rachel de 

Queiroz et des théories sur le féminin dans la littérature. On a cherché d’éclairer les aspects 

ci-dessus: les caractéristiques du romain social de Rachel qui reste au bout de l’intimité; 

comment l’écrivain, à travers de ses personnages féminins, met en question les concepts 

trop attachés dans une culture patriarcal adressée aux femmes et comment les personnages, 

chez Rachel, sont différents des autres personnagens dans le même contexte. J’ai divisé 

l’étude en deux parties, conforme l’importance d’une au fondamental de l’analyse de 

l’autre. J’ai la biographie sur le temps, le lieu et de l’écrivain même, pour mieux 

comprendre les chemins suivis pour chacun des personnages dans l’étude. Au départ de ça, 

j’ai dévelopé une analyse sur trois chapitres. Le prémier dessine un résumé biographique de 

Rachel de Queiroz et fait un petit commentaire des oeuvres qui apparaient à l’analyse; 

le.deuxième, fait l’analyse du dévelopment des personnagens féminins et démontre la 

liason entre le régionalisme et la littérature comme un système; le troisième, parle sur la 

création de Rachel de Queiroz et ouvre un dialogue avec les autres oeuvres  

contemporaines. Au dépit des analyses, j’aperçois la force des personnages féminins crées 

pour Rachel de Queiroz, au début d’une façon discrète, jusqu’à arriver à la transgression 

des rôles définis pour les femmes. Ses personnagens nous donnent une grande contribution 

pour la construction d’image d’une nouvelle femme.       

  

Mots-clés: personnages féminins, parcours, patriarcat, rural, urbain. 
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INTRODUÇÃO 

 
Rachel de Queiroz foi uma mulher à frente do seu tempo, que inaugurou sua jornada 

literária aos 20 anos, com uma obra que se fez motivo de análise e reconhecimento por 

parte da crítica. A autora destaca-se como integrante do ciclo nordestino de produção 

literária no chamado romance de 30, figurando ao lado de José Américo de Almeida, José 

Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e outros, sendo a primeira mulher a 

ingressar na Academia Brasileira de Letras. 

 A escritora publicou vinte e três livros individuais e quatro em parceria. Sua 

produção literária foi traduzida e publicada em francês, inglês, alemão e japonês. Também 

traduziu quarenta e cinco obras para o português, sendo trinta e oito romances; colaborou 

com Correio da Manhã, O Jornal e Diário da Tarde, sendo cronista da revista O Cruzeiro 

até 1975 e, posteriormente, colaboradora semanal com crônicas no jornal O Estado de São 

Paulo. 

Rachel de Queiroz usa como principal temática em sua obra os questionamentos 

acerca da condição da mulher na sociedade, visto que em praticamente todos os seus 

romances as figuras femininas merecem destaque. O viés escolhido nesta pesquisa 

destacará a figura de três delas: Maria Conceição, Maria Augusta e Maria das Dores; tendo 

a seleção sido considerada a partir de critérios, que se justificarão no desenvolver da idéia 

de percurso.  

 No presente trabalho buscar-se-á analisar as personagens femininas das obras O 

Quinze (1930), As Três Marias (1939) e Dôra, Doralina (1975), evidenciando os percursos 

trilhados por cada uma das protagonistas na busca de um amadurecimento ao proceder suas 

escolhas como mulheres, num contexto repleto de tradições que subjugam o universo 

feminino. Acentua-se que a escolha das obras citadas não se deu de maneira aleatória, 

conforme será esclarecido logo mais adiante. Entende-se que para que o percurso das 

personagens seja mais bem compreendido é necessário analisar o contexto espacial e 

temporal em que essas personagens estão inseridas. A articulação das tradições advindas do 

sertão é identificada nas três obras selecionadas, visto que, mesmo nos momentos em que o 

urbano se destaca, se notam os ecos da terra por meio das reminiscências das personagens 

que confrontam o espaço rural em que foram criadas com o espaço urbano para onde 
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migraram, misturando uma visão da sociedade futura com um certo saudosismo de um 

sertão autêntico. 

Um dos nossos objetivos neste estudo é perceber o itinerário do Romance de 30, 

tentando mostrar que a obra de Rachel de Queiroz, apesar de cronologicamente inserida 

nesse contexto em que prepondera o regional, começa a dedicar-se à análise psicológica de 

suas personagens, dividindo com o leitor as angústias reveladas pelo universo feminino. 

Davi Arrigucci Jr, em um ensaio sobre O Quinze, nota que já o romance de estréia de 

Rachel de Queiroz “não apresenta uma história; antes se abre pelo descortino de uma 

interioridade em contraste com o exterior” (2000, p. 113) e que a citada obra centra seu 

foco na protagonista, fazendo com que o romance se desenvolva, sobretudo, como análise 

psicológica.  

Nesta dissertação pretende-se contribuir com o estudo das personagens femininas,  

analisando os diferentes percursos que marcam a obra racheliana, seja na sua inserção como 

escritora regionalista, seja nas confluências biográficas que, conforme as idéias de Lucia 

Miguel Pereira, reafirmadas por Maria Helena Werneck em ensaio, “vão de algum modo 

repercutir na existência futura, sobretudo no modo de ser, no temperamento do biografado” 

(1988, s.n). Essa confluência de vida e obra, que se revela numa escritora atenta a seu 

tempo e à situação da mulher, seja no espaço urbano ou rural, instiga-nos a pesquisar o 

amadurecimento das personagens que, respeitando a ordem cronológica das publicações 

escolhidas, mostrará que cada uma das “marias” analisadas tende a conquistar um pouco 

mais de amadurecimento que a anterior. Para melhor compreender o percurso dessas 

personagens, confrontaremos o sertão e o urbano como determinantes na formação da 

personalidade de cada uma delas.  

A seleção de O Quinze é inevitável para que possamos, a partir da obra inaugural de 

Rachel de Queiroz, perceber o processo de construção de sua primeira personagem 

feminina de romance inserida totalmente num ambiente sertanejo, em que a cultura 

patriarcal evidencia-se claramente, dividindo com Conceição o tema social da seca 

representado na obra. O Quinze, como há de se observar representa a germinação da 

mudança de uma mulher que encara o não-convencional e opta por uma vida celibatária 

num contexto em que “mulher que não casa é um aleijão”. O contraste entre o antigo, 

representado pela região nordeste por ser, segundo Rosa Maria Godoy Silveira, citada por 
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Ligia Chiappini, “o espaço mais antigo do país em termos de ocupação demográfica e 

cultural - diferenciado de outros espaços posteriormente ocupados, e mantendo sobre os 

mesmos uma hegemonia de praticamente três séculos” (1984 apud 2002, p.158) - e o novo 

(urbano) - que teria uma outra identidade espacial - será tema constante neste trabalho; e 

ficará evidenciado por meio do percurso que Conceição, assim como Guta e Dôra, 

estabelecem para si.  

A seleção de As Três Marias e de Dôra, Doralina faz-se pertinente na perspectiva 

de que a autora nesses romances concentra sua análise em figuras de mulheres, o que já é 

evidenciado a partir dos títulos. As protagonistas de ambas as obras são modelos instigantes 

para a análise da personagem feminina que subverte os conceitos cristalizados de uma 

cultura patriarcal sem abrir mão de sua condição de mulher. Nesse aspecto, decidiu-se não 

contemplar a obra-prima racheliana Memorial de Maria Moura (1992), que, apesar da 

indiscutível força da protagonista e das variadas referências feitas a ela ao longo desta 

análise, distancia-se do corpus de nosso estudo uma vez que, segundo Joanna Courteau no 

artigo “A Feminização do discurso nacional na obra de Raquel (sic) de Queiroz” (2001),  

Maria Moura apropria-se do “papel que se tem considerado ser o de homem com esta 

determinação de tomar posse de um território que ‘não tem nada’” (COURTEAU, 2001, p. 

753), e ela se vale desse poder para cumprir o seu destino; Moura assume, em muitos 

trechos, o papel de homem como patriarca e bandido, distanciando-se da representação da 

mulher que se deseja contemplar nesta pesquisa. Assim, Maria Moura distancia-se de Dôra, 

que também perpetua o modelo patriarcal, mas exercido por uma mulher que não abre mão 

dessa condição. Mônica Raisa Schpun, no artigo “Lé com lé, cré com cré? Fronteiras 

móveis e imutáveis em Memorial de Maria Moura” (2002) fala da ambigüidade masculino-

feminino em Maria Moura, segundo ela ocorre a inversão da personagem feminina quando 

Moura veste as calças do pai e corta o cabelo com o complicador que vem à tona quando 

ela se apaixona pelo homem que a trai e um dia terá que matar.  

Assim, para Maria Moura, a solução de herdar do pai as calças e o cinturão acaba 
sendo, dentro do horizonte existente, a melhor. Ou seja, tendo em vista o frágil 
destino reservado a uma moça em suas condições, em meio aos esforços de 
Liberato e dos primos em tomar-lhe as parcas terras, passar para o lado dos 
homens parece resolver o problema. Eis o sentido da inversão operada. Sentido de 
liberdade que, como ela sabe, não está do lado do feminino (SCHPUN, 2002, p. 
182, grifo nosso). 
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A análise promovida nessa dissertação terá como base teórica estudos conceituais 

acerca do regionalismo de 30 e da literatura como sistema, apoiando-se em críticos tais 

como Antonio Candido, Afrânio Coutinho, Hidelbrando Dacanal, Adonias Filho dentre 

outros que reconhecem a vertente social inserida num contexto regional. Um estudo acerca 

do regionalismo poderá propiciar um melhor entendimento acerca dos percursos na obra 

racheliana, uma vez que seus escritos ajudaram a consagrar, num só tempo, duas literaturas: 

a de cunho regional e a feminina.  

Referente à análise das personagens, vale ressaltar que não será realizada por meio 

de classificações segundo o modelo estruturalista. Objetiva-se seguir a linha de pensamento 

de Antonio Candido com a afirmação acerca dos elementos centrais de um 

desenvolvimento novelístico (o enredo, a personagem e as idéias) “estes três elementos só 

existem intimamente ligados (...). No meio deles, avulta a personagem, que representa a 

possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor” (CANDIDO, 1985, p. 54). Ao 

perceber os percursos das personagens, analisar-se-á paralelamente as demais vozes que 

compõem o discurso na construção dessas. Far-se-á um breve estudo sobre personagens 

periféricas que num jogo de espelho revelam os percursos das protagonistas.  

Acerca das personagens rachelianas serão privilegiados os estudos de Joanna 

Courteau, Nelly Novais Coelho e Elódia Xavier entre outros. Joanna Courteau classifica as 

protagonistas de Rachel de Queiroz como heroínas problemáticas, ressaltando a idéia de 

amadurecimento por que elas passam, sendo que sua maior ênfase recai sobre a análise de 

Maria Augusta de As Três Marias. O estudo de Nelly Novais Coelho revisita a crítica da 

obra racheliana marcando a importância do pioneirismo de O Quinze (1930) e evidenciando 

o percurso do romance social de Rachel em busca de uma obra intimista e psicológica. 

Elódia Xavier analisa o drama das personagens femininas no contexto familiar e acentua a 

criação de personagens representativas dos conflitos inerentes à situação da mulher num 

espaço marcado pelo patriarcalismo, em que se estabelece um percurso entre a casa e a rua. 

A dissertação estrutura-se em três capítulos, todos constituídos de sub-capítulos. O 

primeiro apresentará a vida e obra de Rachel evidenciando seus percursos pessoais que 

também foram marcados pelo trânsito entre o sertão e o urbano; numa atenta observação 

sobre os fatos que podem ter influenciado sua criação sem, contudo, torná-la simples relato 
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memorialista. Ainda neste capítulo, proceder-se-á a uma breve análise de cada uma das 

obras que são alvo desta dissertação. 

O segundo capítulo procederá a uma análise marcando o percurso das protagonistas, 

divididas entre o sertão e o urbano; trará um estudo acerca das relações entre literatura e 

sociedade, pois, entender a sociedade dessa época, ajudará a entender a ideologia que, de 

maneira geral, envolve o romance social e marca a postura de Rachel de Queiroz, que 

começa a dar mostras de uma literatura mais intimista frente à tendência literária do 

momento que une literatura e sociedade. Nessa perspectiva a contribuição de Antonio 

Candido não poderá ser desconsiderada devido ao seu vínculo com o interesse social. Neste 

capítulo haverá uma análise de personagens secundárias que assimilam a força da mulher 

adaptada aos moldes patriarcais. Serão examinadas também as influências da família no 

percurso de amadurecimento das personagens que voltam para casa, após seus 

afastamentos rumo à rua.  

Finalmente, no terceiro capítulo, o percurso das personagens rachelianas será 

evidenciado por meio de um diálogo com seus contemporâneos, marcando ainda mais 

fortemente o traço das personagens femininas de Rachel de Queiroz.  Ainda neste capítulo, 

a fim de completar o trajeto da proposta original, faz-se uma análise acerca da evolução na 

técnica narrativa de Rachel de Queiroz com a intenção de perceber o processo de 

amadurecimento da escritora na construção de suas protagonistas, na medida em que o 

autor se mistura conscientemente com suas personagens. Segundo Mikhail Bakhtin em 

Estética da Criação Verbal, “O autor conflui imediatamente com a personagem e seu 

mundo e só na relação axiológica imediata com ela define sua posição como posição 

artística” (2003, p. 182), nesse sentido, com o olhar sobre as personagens, observaremos o 

modo de narrar nas três obras analisadas.  

A proposta é a de se elaborar um estudo acerca da construção das personagens 

femininas protagonista de O Quinze (1930), As Três Marias (1939) e Dôra, Doralina 

(1975) numa abordagem sociológica sem, contudo, desconsiderar que o aspecto estilístico e 

as relações de gênero interferem diretamente nesse processo e revelam o amadurecimento 

da escritora refletido diretamente em suas obras. O estudo das três personagens “marias”, 

nos três romances, será esquematizado considerando os espaços ligados ao sertão e o 

urbano em que as narrativas se passam.    
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Não se pretende, nesta pesquisa, esgotar a leitura das obras de Rachel de Queiroz no 

que se refere à análise concernente à construção de suas personagens femininas; o próprio 

viés deste estudo impõe fronteiras, mas a meta é que se abram  novos horizontes para 

futuras explorações acerca da obra e da construção das personagens rachelianas, que por 

sua força e significação dialogam com os anseios humanos para melhor entender a 

sociedade.  
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CAPÍTULO I 
 

Rachel de Queiroz: vida e obra 
 
 
 

1 -  Percursos de Rachel de Queiroz 
 

O percurso da mulher Rachel de Queiroz se faz num envolvimento com os espaços 

rural, urbano e com experiências que marcam a trajetória de uma autora na construção de 

suas personagens femininas as quais dão voz aos anseios de mulheres que, conscientes das 

marcas do patriarcalismo, resistem às ideologias cristalizadas pelo universo masculino.  

Conforme nota da editora da obra Dôra, Doralina (1987), a escritora nasceu em 

dezessete de novembro de 1910. Descende pelo lado materno da estirpe dos Alencar, 

enquanto que pelo lado paterno do tronco dos Queiroz, cuja história se confunde com a da 

própria região em que mergulha suas raízes, o Quixadá. Desta paisagem tão peculiar do 

sertão surgem várias reminiscências para a escritora.  

Antônio Augusto Pessoa de Araújo, anota em sua dissertação de mestrado Rachel de 

Queiroz - Dôra, Doralina: texto e contexto (1988) que devido à profissão do pai da 

escritora, Daniel de Queiroz, que era Juiz de Direito, a infância de Rachel se dá entre a 

fazenda no interior e a capital do Ceará, Fortaleza; é neste ambiente que vai se formando a 

moldura natural que há de servir de pano de fundo para suas obras: romances, crônicas e 

teatros, que estabelecem contato com os problemas locais. As lembranças de Rachel de 

Queiroz estão profundamente ligadas à infância na fazenda, não só aos recantos e aos 

detalhes do quadro físico, mas também a alguns tipos humanos: vizinhos, trabalhadores, 

jagunços que influenciaram a escritora, permitindo que suas denúncias alcançassem um teor 

humanístico de alguém que percebe as diferentes realidades que cercam não só o nordeste 

brasileiro, mas os conflitos universais dos seres humanos. 

Ainda segundo Antônio Araújo, as primeiras instruções formais foram ministradas 

pelo próprio pai quando a escritora encontrava-se em torno dos cinco anos de idade e numa 

quadra bastante precoce já fazia uma “claudicante iniciação literária lendo, como era de se 

esperar, páginas de Ubirajara, de José Alencar” (1988, p. 15).  

A ascendência paterna na educação dos primeiros anos da escritora foi patente e 

decisiva. Os laços de amizade e de entendimentos, que prevaleceram nas relações da 
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família de Rachel de Queiroz, não permitiram que essa ascendência tomasse o sentido do 

jugo senhorial, de um poder absoluto e discricionário, em que se transformava, 

freqüentemente, o princípio da autoridade dos pais para com os filhos, sob a forma de 

revivescência medieval, conceito que Rachel, desde sua obra inaugural, questiona por meio 

de sua primeira personagem feminina, já investida de uma força incomum para as mulheres 

do decênio de 30. Numa entrevista concedida aos Cadernos de Literatura Brasileira, nº 4 – 

setembro de 1997, Rachel de Queiroz, ao ser questionada sobre o seu processo de 

amadurecimento, comenta sobre essa liberdade com que fora criada e como isso 

influenciou sua vida profissional:  

Como eu disse, nasci numa casa excepcional. As pessoas, se não quisessem, não 
tinham religião e todos liam muito. Eu me criei num ambiente especial, de maneira 
que quando eu fui trabalhar em jornal ninguém achou nada demais. Foi [o 
amadurecimento], portanto, para mim, um processo natural  (1997, p. 32). 
  

O percurso das personagens rachelianas ratifica a busca de uma autonomia feminina 

numa sociedade tradicionalmente masculina. Rachel de Queiroz sempre destaca o fato de 

seus pais terem sido pessoas cultas como algo fundamental para toda a sua trajetória de 

vida. Aos quinze anos, por insistência de uma avó, a escritora concluiu o curso normal no 

Colégio “Imaculada Conceição”. Após isso, tornou-se autodidata. 

A vivência nessa instituição dirigida por irmãs de caridade constituiria um 

aprendizado decisivo e fecundo na formação da escritora, numa época e região em que ser 

católico praticante e possuir educação segundo os princípios e a orientação da Igreja eram 

um ajustamento que a sociedade exigia. O motivo para que tanto a autora quanto a 

personagem Maria Augusta de As Três Marias fossem para um colégio interno nessa idade 

foi o mesmo. A origem de tudo estaria numa decisão de família, diante de um gesto ritual 

pouco reverenciado pela irrequieta menina Rachel: ao visitar a avó, ela se benzera com a 

mão esquerda, carecendo, portanto, de maior intimidade com a prática e os dogmas da 

religião. Os pais resolveram, então, mandá-la para o colégio. 

Minha família era muito pouco devotada à educação formal. Só entrei na escola 
porque minha avó paterna descobriu que aos 11 anos eu não sabia fazer direito o 
sinal da cruz. Fiquei quatro anos na escola normal e depois disso me tornei 
autodidata. Saí da escola e fui para a fazenda. E logo comecei a trabalhar em jornal 
(CADERNOS DE LITERATURA, 1997, p. 25). 
 

 A personagem Guta assim conta o porquê de seu confinamento em tal colégio: “De 

noite [a madrasta] me fazia rezar (foi a única vez em que a vi censurar mamãe: quando me 
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mandou fazer o  pelo-sinal e eu me benzi às avessas, de pura inspiração, que nem me 

benzer eu sabia)” (QUEIROZ, 1992, p. 40).  

Morar ora na fazenda, ora na capital, é um fato que, veremos, se repetirá 

periodicamente, afirmando sua duplicidade de perspectiva intelectual e existencial, 

significando mesmo um imperativo de renovação e enriquecimento da experiência, 

inclusive literária. 

Rachel de Queiroz acompanhou a constante migração familiar devido à seca de 

1915, a qual serviria de matéria-prima para seu romance de estréia – O Quinze (1930), obra 

que não só a projetaria nacionalmente, como daria um novo rumo à literatura brasileira de 

teor regionalista.  Embora o biográfico não altere a obra, é curioso observar que em alguns 

momentos os percursos entre autor e obra se coincidem; a memória da infância irá, mais 

uma vez, impregnar a obra da escritora: o velho casarão onde moravam em Belém do Pará, 

atendendo a um convite que o então Governador do Estado fizera a seu pai, é revivido 

numa das páginas do seu primeiro livro de crônicas A donzela e a moura torta (1948).  

Em 1927, escreveu para o jornal O Ceará sob o pseudônimo de Rita de Queluz, o 

que lhe valeria um convite para colaborar no periódico. Tendo organizado a página de 

literatura, começou aí sua trajetória jornalística. 

Em 1928, Rachel de Queiroz publica o romance em folhetins: História de um nome, 

e o êxito obtido faz com que sua atuação como jornalista se projete ainda mais. Passa a 

redigir uma página literária e escreve por essa época uma peça de teatro, Minha prima 

Nazaré, e pensa em reunir sua produção poética num volume que teria o título de 

Mandacaru. 

Participa do movimento modernista cearense, que aglutina jovens em torno da 

famosa revista “Maracajá”, suplemento literário do jornal O Povo. Observa-se, contudo, 

que essa participação não significará uma adesão total ao ideário estético da corrente 

representada em São Paulo, principalmente pelos dois Andrades – Mário e Oswald. O 

Modernismo, sendo em suas origens e em certas implicações, o reflexo de uma situação 

conjuntural peculiar a São Paulo, sobretudo de natureza econômica, não encontraria no 

Ceará e no Nordeste de maneira geral uma repercussão duradoura, apesar de esta oposição 

nordestinos x paulistas não ser tão profunda como aparentou. Nem mesmo o primeiro livro 

de Rachel de Queiroz, em que a influência doutrinária do Modernismo poderia ter deixado 
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indícios visíveis, pela proximidade com o seu momento de maior efervescência, traz 

qualquer compromisso nesse sentido, a não ser na utilização de um ou outro recurso 

estilístico, quase inexistente quando comparado ao estilo de A Bagaceira (1928) de José 

Américo de Almeida. Na verdade, não lhe interessavam as renovações verificadas em 

outros centros culturais do país, das quais tinha conhecimento, senão na medida em que 

pudesse ressaltar a tradição do realismo de valorização social. 

Submetida a rígido tratamento de saúde, em 1930, face uma congestão pulmonar e 

suspeita de tuberculose, a autora se vê obrigada a fazer repouso e resolve escrever “um 

livro sobre a seca”. O Quinze – romance de fundo social, profundamente realista na sua 

dramática exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca – é mostrado aos 

pais, que decidem “emprestar” o dinheiro para sua edição, que é publicada em agosto com 

uma tiragem de mil exemplares. Diante da reação reticente dos críticos cearenses, remete o 

livro para o Rio de Janeiro e São Paulo, sendo elogiado por Augusto Frederico Schmidt e 

Mário de Andrade. O livro logo transformaria Rachel numa personalidade literária. Com o 

dinheiro da venda dos exemplares, a escritora “paga” o empréstimo dos pais. 

Casou-se em 1932 com José Auto da Cruz Oliveira, tendo uma filha no ano 

seguinte, mas que viria a falecer dois anos depois. É interessante observar que, em 1937, 

tenha lugar a morte de uma criança – o Guri – no romance Caminho de Pedras, assim como 

em 1975 a perda de um bebê que Dôra teve com Laurindo. Personagem que, ao escolher 

ficar com o Comandante, faz a escolha de um homem e companheiro, não de um garanhão 

e pai de seus filhos. A personagem da obra Dôra, Doralina demonstra que superou a 

compulsão feminina pela maternidade, sendo capaz de estabelecer um relacionamento rico 

e significativo com um homem que ama sem nenhuma expectativa de ser mãe.  

No mesmo ano do casamento, em defesa de sua obra rompeu com o Partido 

Comunista, o qual teria ajudado a fundar em Fortaleza, pois três diretores concluíram que 

João Miguel (1932) não poderia ser publicado sem importantes modificações. Rachel, 

numa entrevista, citada no artigo de Wilson Martins, concedida a Ary Quintella, 

acrescentou outros esclarecimentos: 

Eu tinha escrito João Miguel e o pessoal exigiu fazer censura prévia (...) Diziam 
eles: ‘Acontece que no João Miguel um operário mata o outro, e aquele ‘coronel’ é 
uma figura simpática, e a mocinha é uma reacionária...de modo que você tem de 
fazer o operário matar o ‘coronel’, quem tem que ser prostituta não é a Filó, tem 
que ser a moça, porque é nossa adversária de classe’. Eu então mandei tudo para o 
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inferno! Peguei o meu livro, fui embora, e desde esse dia, briguei com eles 
(MARTINS, 1997, p. 70).  

 
Logo após a publicação de seu segundo romance, João Miguel (1932), Rachel 

muda-se para Alagoas devido à transferência de seu marido, funcionário do Banco do 

Brasil, momento em que surgem amizades literárias com Graciliano Ramos, José Lins do 

Rego e outros como Waldemar Cavalcante e Alberto Pessoa Guimarães. 

Enfrentando o preconceito da época, separa-se do marido sete anos depois de casada 

e, em 1940, vai morar com Oyama de Macedo até 1982, ano em que ele falece. 

Em 1977, ingressou na Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 

5, que tem como patrono Bernardo Guimarães. 

Colaborou com crônicas para o jornal o Estado de São Paulo, que as repassava a 

outros periódicos. 

Em novembro de 2000, quando a escritora completou 90 anos de idade, foi 

inaugurada, na Academia Brasileira de Letras, a exposição “Viva Rachel”. São 17 painéis e 

um ensaio fotográfico de Eduardo Simões resumindo o que os organizadores da mostra 

chamam de “geografia interior de Rachel, suas lembranças e a paisagem que inspirou a sua 

obra”. 

Rachel de Queiroz morreu em 4 de novembro de 2003, aos 92 anos, em casa, vítima 

de infarto e falência múltipla dos órgãos. Seu corpo foi velado no Salão dos Poetas 

Românticos da Academia Brasileira de Letras. Cumprindo um desejo da escritora, o corpo 

de Rachel de Queiroz foi sepultado no jazigo da família, ao lado do companheiro com 

quem ela viveu 42 anos, o médico Oyama de Macedo.  

Rachel teve uma obra extensa, produzindo romances: O Quinze (1930), João Miguel 

(1932), Caminho de pedras (1937), As três Marias (1939), Dôra, Doralina (1975), O galo 

de ouro (1986), Obra reunida (1989), Memorial de Maria Moura (1992); Literatura 

Infanto-Juvenil: O menino mágico (1969), Cafute & Pena-de-Prata (1986), Andira (1992); 

Teatro: Lampião (1953),  A beata Maria do Egito (1958), Teatro (1995), O padrezinho 

santo (inédita), A sereia voadora (inédita); Crônica: A donzela e a moura torta (1948),  100 

Crônicas escolhidas (1958), O brasileiro perplexo (1964),  O caçador de tatu (1967), As 

menininhas e outras crônicas (1976), O jogador de sinuca e mais historinhas (1980), 

Mapinguari (1964), As terras ásperas (1993), O homem e o tempo (74 crônicas 

escolhidas)(1995); Antologias: Três romances (1948),  Quatro romances (O Quinze, João 
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Miguel, Caminho de Pedras, As três Marias) (1960), Seleta (1973) – organização de Paulo 

Rónai; Livros em parceria: Brandão entre o mar e o amor (romance – 1942) – com José 

Lins do Rego, Graciliano Ramos, Aníbal Machado e Jorge Amado; O mistério dos MMM 

(romance policial – 1962) – Com Viriato Corrêa, Dinah Silveira de Queiroz, Lúcio 

Cardoso, Herberto Sales, Jorge Amado, José Condé, Guimarães Rosa, Antônio Callado e 

Orígines Lessa; Luís e Maria (cartilha de alfabetização de adultos – 1971) – Com Marion 

Vilas Boas Sá Rego; Meu livro de Brasil (Educação Moral e Cívica – 1º. Grau, Volumes 3, 

4 e 5 – 1971) – Com Nilda Bethlem; O nosso Ceará (com sua irmã, Maria Luiza de 

Queiroz Salek); relato – Tantos anos (com sua irmã, Maria Luiza de Queiroz Salek); auto-

biografia: O Não Me Deixes – Suas Histórias e Sua Cozinha (com sua irmã, Maria Luiza de 

Queiroz Salek); além de ter obras traduzidas para o alemão, francês, inglês e japonês. 

A autora foi condecorada com vários prêmios e títulos importantes como: Prêmio 

Fundação Graça Aranha para O Quinze, 1930; Prêmio Sociedade Felipe d’Oliveira para As 

Três Marias, 1939; Prêmio Saci, de “O Estado de São Paulo”, para a obra Lampião, 1954; 

Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de obra, 1957; 

Prêmio Teatro, do Instituto Nacional do Livro, e Prêmio Roberto Gomes, da Secretaria de 

Educação do Rio de Janeiro, para A beata Maria do Egito, 1959; Prêmio Jabuti de 

Literatura Infantil, da Câmara Brasileira do Livro (São Paulo), para O menino mágico, 

1969; Prêmio Nacional de Literatura de Brasília para conjunto de obra em 1980; foi a 

primeira mulher a integrar a galeria de vencedores do Prêmio Santista, Título de Doutor 

Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará, em 1981, Medalha Marechal 

Mascarenhas de Morais, em solenidade realizada no Clube Militar, em 1983, Medalha Rio 

Branco, do Itamarati,1985, Medalha do Mérito Militar no grau de Grande Comendador, 

1986, Medalha da Inconfidência do Governo de Minas Gerais, 1989, Ordem Nacional do 

Mérito, 1991, Título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, em 2000. 

 

2 - Dos romances selecionados 
 

É inegável que a obra de Rachel de Queiroz surpreende o leitor atento quanto às 

questões de gênero. Destaca-se, nesse contexto, a observação de Afrânio Coutinho, em A 
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Literatura no Brasil (1970), volume 5, que atesta como temática principal de Rachel de 

Queiroz a posição da mulher na sociedade. 

Numa tentativa de contribuir com um estudo acerca das personagens femininas 

rachelianas, concentra-se, aqui, a atenção sobre três delas: Maria da Conceição de O Quinze 

(1930), Maria Augusta de As Três Marias (1939) e Maria das Dores de Dôra, Doralina 

(1975). O nome dessas personagens, assim como o de outras de Rachel (Maria Moura, 

Maria Santa, Maria José, Maria da Glória) é significativo. Maria é um nome de origem 

hebraica que significa “senhora soberana” o que já antecipa a força que estas personagens 

vão representar dentro da obra. As “marias” em estudo são mulheres fortes e apesar de  

inseridas em um contexto tradicional, mais que isso, de cultura patriarcal, não se deixam 

dominar pelas imposições que a sociedade exige(ia) delas, sem, contudo, deixarem de ser 

mulher.  

A escolha específica desses romances justifica-se pelo fato de suas personagens 

evidenciarem percursos na obra de Rachel de Queiroz. O Quinze não poderia deixar de 

figurar neste estudo, sendo o marco inicial na obra racheliana. Apesar de, nesse romance, a 

problemática relativa às mulheres não representar o foco analítico da escritora, haja vista 

que se desenvolvem paralelamente o drama de Conceição e o da diáspora nordestina que se 

justifica devido à fome e à seca, a personagem feminina adquire destaque na obra e 

interliga os diversos quadros que compõem o romance. Em As Três Marias e em Dôra, 

Doralina a autora concentra sua análise em figura de mulheres, o que é evidenciado já 

pelos títulos. As protagonistas em análise enfrentam uma travessia, uma aprendizagem que 

se inicia com a saída de casa (espaço privado), desenvolve-se em vários locais (espaço 

público) e fecha-se com o retorno ao ponto de partida (espaço privado), ocasião em que se 

apresentam transformadas, representando o processo de amadurecimento gradual por que 

passam as personagens em cada obra. São romances de finais fechados e cíclicos. 

A fim de esclarecer a aprendizagem por que passam as protagonistas analisadas, 

faz-se pertinente retomar o conceito de Bildungsroman dado por Cristina Ferreira Pinto em 

O Bildungsroman Feminino: quatro exemplos brasileiros (1990). Segundo ela o 

Bildungsroman “retrataria o período de formação da personagem que começa na infância 

ou adolescência” (1990, p. 15). Cristina, baseando-se em idéias de Elizabeth Abel, 

Marianne Hirsch e Elizabeth Langland, discute em seu texto um conceito mais amplo para 
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o termo Bildungsroman (romance de desenvolvimento) que seria o de “novels of female 

development”(romance de renascimento e transformação) e que, de forma mais abrangente, 

“incluiria tanto o crescimento físico e interior da protagonista a partir da infância como seu 

crescimento interior na idade adulta”  (1990, p. 15). Lê-se no texto de Cristina: 

(...) no ‘romance de renascimento e transformação’ existe a possibilidade de um 
final positivo para a protagonista, ou seja, há um sentido de vitória pessoal, de 
realização das aspirações individuais da personagem. No ‘Bildungsroman’, 

entretanto, essa possibilidade é quase sempre nula, porque a integração social da 
mulher tradicionalmente exclui qualquer chance de auto-integração e realização 
(FERREIRA PINTO, 1990, p. 16).   
 

 As protagonistas rachelianas analisadas estariam próximas das personagens do 

“romance de renascimento”, pois que buscam a “integração do EU” estando dispostas a 

abrir mão de determinados sentimentos de integração social, tais como o casamento e a 

maternidade, para alcançar algo mais valioso e satisfatório dando uma idéia de vitória 

pessoal no sentido de que alcançaram o amadurecimento que buscavam.  

 

  
2.1 – O Quinze: germinação da mudança. 

 

 

 

Publicado em 1930 e composto de 26 capítulos, sem títulos, enumerados, o romance 

O Quinze, de Rachel de Queiroz, aborda a problemática social expressa na análise 

psicológica das personagens, especialmente dos nordestinos, sob pressão de forças atávicas 

que os impelem à aceitação fatalista do destino, e da condição da mulher numa sociedade 

patriarcal. O título do livro remete à terrível seca do Ceará de 1915 quando a própria 

família da autora foi obrigada a fugir, tendo migrado para o Rio de Janeiro e depois para 

Belém do Pará. 

A objetividade e simplicidade do enredo tornam a obra acessível ao grande público, 

revelando para o Brasil que a seca era uma constante da região nordestina. O crítico 

Afrânio Coutinho, destoando parcialmente da tradição de se considerar a obra como 

pertencente ao ciclo nordestino da seca, destaca: “A temática principal da autora, dentro do 

pano de fundo dos problemas geográficos e sociais nordestinos, é a posição da mulher na 

sociedade moderna, com os seus preconceitos morais e sociais” (1970, p. 219). Para 

Coutinho, Rachel tenta determinar os papéis que uma sociedade preconceituosa cristaliza 
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para a mulher e o modo como essa mulher vivencia suas experiências, que são marcadas 

por uma luta incansável. Começava a germinar a proposta de mudança do comportamento 

da mulher frente a uma sociedade patriarcal. Nelly Novais Coelho, no artigo “Rachel de 

Queiroz revisitada” (1993), percebe serem latentes as denúncias contidas na efabulação do 

romance, como a da feroz exploração do homem pelo homem, mas acentua também a 

denúncia dos preconceitos patentes na “imagem-de-mulher”, a qual foi consagrada pela 

sociedade patriarcal.  

A história é contada linearmente, valorizando o presente e o cotidiano das pessoas. 

O passado é evocado raramente, muito mais por Conceição. A passagem do tempo dentro 

do romance é marcada de maneira tradicional, obedecendo à seqüência de início, meio e 

fim. Sua linguagem é natural, direta, coloquial, simples, sóbria e condicionada ao assunto e 

à região, própria da linguagem moderna brasileira. João Luiz Lafetá, em sua obra 1930: a 

crítica e o modernismo (2000), esclarece que se é na linguagem que os homens externam 

sua visão de mundo, então investir contra o falar de um tempo seria investir contra o ser 

desse tempo. Rachel usa o que lhe deu fama imediata: uma linguagem regionalista sem 

afetação e sem vínculo obrigatório a um falar específico (tendência comum nos 

regionalistas). Acerca de sua linguagem Vilma Arêas afirma:  

Um ponto pacífico na avaliação crítica dessa prosa concentra-se na qualidade da 
linguagem, sua despretensão e impressão de transparência. Trata-se na verdade 
‘daquela suposta naturalidade’, segundo ela [Rachel] escondendo o próprio avesso 
pelo domínio técnico. Mas o segredo fundamental do acerto é que Rachel orienta a 
escrita em direção às tendências mais profundas da fala do povo, contornando 
entretanto o arremedo falso da pronúncia e da sintaxe regionais, em favor de uma 
síntese feliz do culto e do popular (ARÊAS, 1997, p. 95).  
 

A sobriedade da construção, a nitidez das formas, a emoção sem grandiloqüência, a 

economia de adjetivos são recursos perceptíveis em todo o livro. Um romance que 

atravessa todos os tempos, com uma linguagem minuciosa em detalhes, sensibilidade, 

traduzindo o sofrimento de um povo no contexto da seca. 

Apesar da análise exterior das personagens este é um romance de profundidade 

psicológica, visto que elas vão sendo caracterizadas aos poucos sem que a narrativa se 

detenha em minúcias, de modo que o lado introspectivo das personagens é uma constante 

em toda a narrativa. Davi Arriguci Jr. afirma em ensaio que em O Quinze “tudo é vivo, mas 

nada chama muito a atenção (...) O livro não apresenta uma história; antes se abre pelo 

descortino de uma interioridade em contraste com o exterior” (1996, p. 112).  
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Há a temática da seca, do coronelismo e dos impulsos passionais, em que os 

aspectos psicológico e social se harmonizam. A obra apresenta a seca do nordeste e, como 

conseqüência, a fome; não traz ou tenta dar uma lição, mas sim construir uma imagem da 

vida nordestina. Não se percebe uma nítida separação entre ricos e pobres, e esta fusão é 

alcançada através da personagem Conceição que, conforme afirma Adolfo Casais Monteiro 

na nota introdutória à 61ª edição da obra, pertence realmente aos dois mundos, 

distanciando-se da divisão entre “bons pobres” e “maus ricos”, já que Rachel de Queiroz 

não condiciona o comportamento das personagens em inocentes ou culpadas. A autora 

registrou no papel a sua emoção, sem condicionar o romance a uma tese pela desgraça de 

cada um ou mesmo do grupo envolvido na história. 

O texto apresenta três tipos de atitudes possíveis na situação da seca do Ceará, cada 

qual com o seu sofrimento: a retirada de famílias abastadas, deixando tudo a perder; a 

retirada de famílias pobres, em sua maioria trabalhadores dispensados das fazendas, a pé, 

ao longo do sertão; e a resistência de alguns proprietários que resolvem enfrentar a seca até 

o fim. O primeiro tipo pode ser identificado com Conceição e dona Maroca; o segundo, 

com a família de Chico Bento; e o último, com Vicente, primo de Conceição. Cada 

segmento enfrenta situações peculiares, até que a chuva finalmente chega e dá novo alento 

para os que ficaram. 

Na discussão da problemática das mulheres, que emerge na questão social 

envolvendo relações de poder entre classes, a primeira figura que se destaca é a da 

matriarca, forte representação da sociedade nordestina. Dona Inácia, avó de Conceição, é 

viúva e assume a direção da propriedade; submete-se totalmente à fé, apegando-se a santos 

e a Deus para manter-se na fazenda, embora soubesse que nada deteria a seca; mostra-se 

defensora de valores sociais tradicionais para as mulheres ao sustentar a necessidade de 

casamento.  

Considerando-se a construção do papel feminino na sociedade, as retirantes 

constituem também figuras de grande destaque nessa obra. Cordulina, esposa de Chico 

Bento, é a figura que mais se aproxima dos papéis tradicionalmente delineados para as 

mulheres; seu espaço é reduzido ao exclusivamente doméstico. Ela argumenta que aquela 

terra era o chão deles e limita-se a chorar, quando o marido avisa que a família irá tentar a 

sorte em outro lugar. Percebendo que o marido não desistiria de seu intento, ela se cala e, 
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na madrugada em que partiriam, levanta-se para cuidar dos filhos e faz o café enquanto seu 

marido divaga e dá ordens. Cordulina mantém-se firme na terrível caminhada que 

representa a diáspora nordestina, tentando prover a família, mesmo diante da morte de um 

filho devido ao cansaço e à fome e do desaparecimento de outro. 

Diferentemente, Mocinha, irmã de Cordulina que vivia com a família, não fazia 

questão de ficar na fazenda, demonstrando, assim, desapego a terra. Durante toda a viagem, 

Mocinha é indiferente ao próprio sofrimento. Entretanto, numa certa altura, ela é vencida 

pelo cansaço e a dura marcha quebra seu orgulho. Ela se aparta dos demais membros da 

família ao encontrar um serviço doméstico próximo à estação de trem, local que a encanta 

devido ao movimento de pessoas e ao surgimento de uma possibilidade em conseguir uma 

vida diferente, longe das tarefas domésticas. Ela trabalha por algum tempo com dona 

Eugênia, mas é logo dispensada, pois vive quebrando xícaras e derramando café, seduzida 

que ficava pelos homens da estação. Abandonada e incompreendida, Mocinha prostitui-se, 

constituindo figura comum na literatura, e tem um filho, restando-lhe mendigar na estação 

que tanto a encantara, mas na qual não conseguiu encontrar alguém que valorizasse seus 

sonhos.    

Entre as personagens que compõem a história, além de Conceição que será 

posteriormente analisada, cabe apresentar Vicente, filho de fazendeiro rico com condições 

de mandar os filhos para a escola, ele, porém, desde menino, quis ser vaqueiro. É solidário 

em relação à família e aos empregados, lembrando-nos, em certo ponto, a personagem 

Lúcio de A Bagaceira. Evidencia-se, também, Chico Bento que é o protótipo do vaqueiro 

pobre, cuidando do rebanho dos outros, é o vaqueiro de Dona Maroca, da fazenda das 

Aroeiras, na região de Quixadá. Ele e Vicente são compadres e vizinhos. Chico Bento tem a 

mulher (Cordulina) e cinco filhos, todos ainda pequenos. Expulso pela seca e pela dona da 

fazenda, Chico Bento e família empreendem uma caminhada desastrosa em direção a 

Fortaleza. Representa na obra o exílio forçado e a esperança de vida melhor e, quem sabe, 

de riqueza para quem só conheceu miséria no sertão do Ceará.  

Conceição, protagonista da história, é forte de espírito, culta, humana e com idéias 

um tanto avançadas sobre a condição feminina. É apresentada como uma moça que gosta 

de ler vários livros, inclusive de tendências feministas e socialistas. Conceição mora em 

Fortaleza, mas o período de férias passava na fazenda da família, no Logradouro, perto do 
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Quixadá.  O único homem que lhe despertou desejos foi o primo Vicente, por quem 

Conceição nutre uma admiração antiga e especial, talvez porque ele seja autêntico, sem as 

falsidades comuns dos moços bem-educados. Ao descobrir que ele poderia não representar 

o companheiro que procurava, a admiração esfria, criando uma barreira intransponível para 

a realização plena do seu amor. Conceição sente-se realizada ao criar Duquinha, o afilhado 

doado por Chico Bento e Cordulina, preenchendo o vazio da decepção amorosa. 

Nelly Novais Coelho (1993), no artigo “Rachel de Queiroz revisitada” identifica O 

Quinze como um romance social de denúncia, “romance pioneiro na busca do novo ângulo 

de visão através do qual a realidade enfocada surgisse mais fiel à sua verdade profunda” 

(COELHO, 1993, p. 313). Para Coelho, Rachel de Queiroz é uma “escritora visceralmente 

comprometida com o ser humano” (1993, p. 310), lançando um olhar especial para os 

marginalizados, dentre eles a mulher. E, numa crítica mais alargada, Coelho afirma sobre a 

obra racheliana:  

A verdade é que, desde esse primeiro romance até o mais recente [sic], Dôra, 

Doralina, há uma linha de força identificando-os: a linha da dominação, o 
fatalismo da existência de opressores e oprimidos (sejam homens ou mulheres) que 
atua desde o nível rudimentar da sobrevivência física até o nível mais profundo das 
emoções, afeições, sentimentos, no qual a opressão é invisível mas não menos 
destruidora da dignidade humana. (1993, p. 315, grifos da autora). 

 
A publicação de O Quinze foi um acontecimento que, segundo Tristão de Athayde, 

na obra Meio Século de Presença Literária (1969), deu um cunho novo à segunda geração 

modernista em que, na prosa, só o sexo masculino se apresentava na onda intelectual que 

vinha arrancar as nossas letras da estagnação e do academicismo.  

O Quinze dá início ao percurso da personagem feminina de Rachel de Queiroz. 

Maria da Conceição germina ideais de liberdade e emancipação, que Maria Augusta de As 

Três Marias e Maria das Dores de Dôra, Doralina buscarão incansavelmente. 

 

2.2 – As Três Marias: a perturbação com o novo 
 

Publicado em 1939, em pleno início da Segunda Grande Guerra Mundial, As Três 

Marias é um romance que narra a história de três jovens chamadas Maria, conforme o título 

já indica. É narrado pela protagonista Maria Augusta, que conta a infância e o crescimento 

das três amigas num colégio interno de Fortaleza até seu regresso ao lar. Este percurso dura 

cerca de oito anos, e o espaço se divide entre Ceará e Rio de Janeiro. A narrativa de Guta 



27 
 

demonstra como cada uma das “marias” dessa obra buscou um rumo para dar à vida: Maria 

da Glória se realiza como mãe e esposa feliz; Maria José, professora, busca na religião a 

resposta para todos os seus conflitos; e Maria Augusta, definida por Joanna Courteau 

(1989) como heroína problemática, conceito que será debatido posteriormente neste estudo, 

é entendida como caçadora de uma resposta satisfatória para os seus conflitos e dúvidas. 

A narração é posterior aos acontecimentos, como uma espécie de diário. Isso é 

denunciado pelo tempo verbal empregado na maior parte do texto: “Minha gente morava no 

sertão, no Cariri. Por causa disso eu só passava em casa as férias grandes; o resto do ano 

tirava-o todo no Colégio: Semana Santa, São João, tudo” (QUEIROZ, 1992, p. 28). A 

seqüência narrativa é linear, pois vai da pré-adolescência até a juventude, havendo alguns 

momentos de flashback em relação à infância. Surgem marcações temporais, como no 

episódio que relata a chegada de Guta ao internato: “O interrogatório foi seguindo: De onde 

era? Tinha mãe? Tinha pai? Que idade? Só doze? Pra que classe iria?” (QUEIROZ, 1992, 

p. 09), e páginas depois: “As crianças são ferozes, severas e absolutas como selvagens. 

Elas, menos que ninguém, compreendem e amam a inocência. Eu, que tinha quatorze anos, 

não a compreendia;” (QUEIROZ, 1992, p. 23). Obviamente que por se tratar de uma 

narrativa de tom memorialístico surgem trechos em tempo psicológico “No entanto, a 

secreta aspiração ficava, ficou sempre. Ainda hoje a sinto – hoje é que sinto de verdade” 

(QUEIROZ, 1992, p. 56). 

Segundo Elódia Xavier na obra O Declínio do Patriarcado (1998), a obra As Três 

Marias aprofunda o sentimento de vazio, amargura e desencanto com o esmagamento da 

protagonista que é ainda mais contundente que em Caminho de Pedras e, no percurso de 

Guta, a busca de uma identidade não comprometida com os valores vigentes se dá através 

de um doloroso processo de desilusão, que acaba não a conduzindo a parte alguma.  

Um internato feminino de orientação católica é o espaço onde se desenrola a ação 

de As Três Marias. O tema principal é a vida de Guta, que narra sua experiência nesse 

estabelecimento de ensino, ao mesmo tempo em que seus dramas, seus medos, suas 

frustrações se evidenciam e se desdobram paralelamente ao drama vivido por suas 

amigas. A autora trata do processo de ajustamento ao mundo exterior, demonstrando 

preocupação com questões sociais e análise psicológica de seus personagens. A narradora 

descreve, logo no primeiro capítulo, a estrutura física do colégio e o momento em que 
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entrou em contato com as duas internas que formariam as três marias com ela: Maria José 

e Maria da Glória. O apelido para as três amigas, que dá título à obra, foi sugerido por 

uma freira quando as três meninas conversavam em plena sala de aula. Elas chegam a 

tatuar as famosas estrelas: “Teve que ser na coxa, para que as Irmãs não vissem. Pelo 

nosso gosto seria no braço, no colo, nas espáduas; mas era forçoso evitar que as freiras 

descobrissem” (QUEIROZ, 1992, p. 27).  

A estrutura do colégio, apesar de ser um local propício a situações de afetividades, 

retrata a divisão sociocultural latente fora dos muros do internato, revelando a rotina das 

freiras, das internas, que eram preparadas para o casamento, e das órfãs, que eram 

preparadas para o trabalho doméstico “porque elas eram as pobres do mundo e aprendiam 

justamente a viver e a pensar como pobres” (QUEIROZ, 1992, p. 17). A narrativa 

rememora, ainda, séculos passados em que as mulheres viviam enclausuradas em casa ou 

conventos: “O colégio era grande como uma cidadela, todo fechado em muros altos” 

(QUEIROZ, 1992, p. 17).  

O romance não propõe uma visão exclusivamente individual; por vezes o narrador 

se distancia da personagem, fazendo o leitor esquecer que o livro está vazado em estilo de 

memórias. Há a narração das vidas paralelas à evocação pessoal, desdobramento que se 

subordina a um estado comum de afetividade. 

Percebe-se também nesse romance a preocupação com os traços psicológicos do 

homem da região do Nordeste do Brasil, sendo que a harmonização entre o social e o 

psicológico demonstra uma nova tomada de posição na temática do romance nordestino, 

principalmente em relação à autora em estudo, que revela o percurso de sua criação na 

direção de um amadurecimento psicológico de suas personagens.  

É inegável o traço autobiográfico que sustenta a narrativa; e segundo Nelly Novais 

Coelho, na raiz desse romance está o fato de em 1921 a menina Rachel ter ido estudar no 

Internato “Imaculada Conceição”, onde se formou professora. Curioso notar, também, que 

Rachel de Queiroz se separa do seu primeiro marido em 1939, ano de publicação desta 

obra, talvez por isso possa se entender o fato de Guta ter abandonado Isaac e, sem motivo 

aparente, preferir viver só, não se permitindo, ou não querendo, construir sua felicidade ao 

lado de um homem. Há de se ressaltar, no entanto, que Rachel de Queiroz vai muito além 

de suas experiências pessoais e aborda questionamentos que as mulheres começavam a 
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avultar, num momento histórico em que a mulher não parecia contente com o destino que 

lhe era reservado, mas não havia ainda na sociedade um rumo para o qual elas pudessem 

seguir. O percurso de Guta revela uma mulher corajosa que demonstra não estar satisfeita 

com o destino das mulheres e que, por isso mesmo, busca o novo. 

A autora recebeu o Prêmio Felipe d’Oliveira e a obra foi adaptada em 1980 para a 

televisão como telenovela produzida pela Rede Globo de Televisão, representando as três 

marias as atrizes Glória Pires, Nadia Lippi e Maitê Proença.  

O caminho escolhido por Guta, na busca de sua emancipação, é doloroso e 

conflituoso, mas em suas escolhas ela revela uma atitude de amadurecimento. O leitor 

reconhece facilmente a transformação da adolescente em uma mulher. 

 

2.3 – Dôra, Doralina: a vivenciação da entrega. 
 

 Entre a produção de As Três Marias e Dôra, Doralina há uma lacuna de 36 anos, 

tempo em que a escritora dedicou-se a gêneros de narração curta, principalmente à crônica. 

Lançado pela José Olympio, em 1975, Dôra, Doralina, que também consideramos sua 

melhor obra de ficção, veio coroar a carreira literária da escritora, acompanhando a 

consagração da crítica que faz coro em torno desta obra. Wilson Martins (1997) menciona 

que esta obra, juntamente com a posterior, Memorial de Maria Moura (1992), alcança um 

ponto de perfeição claramente insuperável. 

É um romance de narração cíclica, em um retorno permanente; trama que, apesar de 

escrita em 1975, está ambientada nos anos trinta, conforme indica tal passagem: “Nessa 

época ainda faltava anos e anos para inventarem rádio transistor” (QUEIROZ, 1987, p. 12). 

Percebe-se aqui, assim como nas obras anteriores, resquícios da ideologia patriarcal, 

principalmente na personagem Senhora, mãe de Dôra, a protagonista e narradora do 

romance. 

Senhora, após a viuvez, reproduz o modelo patriarcal – já decadente –, ao ocupar o 

lugar que fora de seu marido na condução da fazenda “Soledade”. Dôra abandona a fazenda 

após perder o primeiro esposo e viaja pelo país com uma companhia de teatro mambembe. 

Ao encontrar um novo companheiro, o Comandante, ela assume o papel de uma clássica 

dona-de-casa. Após a morte de Senhora e, posteriormente, a do Comandante, Dôra retorna 

à fazenda “Soledade” para tomar posse de sua herança, legitimada por sua condição de 
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viúva, reproduzindo a história de sua mãe. A partir de então, a protagonista incorporará, em 

certa medida, o papel de Senhora, que ela tanto abominara na mãe. 

Dôra não é uma escafandrista a mergulhar em suas próprias águas, disposta a 

revolver profundezas, porém o que lhe falta em lógica é suprido pela intuição e 

sensibilidade. Ela é o contrário do que anota sobre o seu finado marido, Laurindo, que é 

frio e prático: “O sonho de Laurindo era comprar um carro, embora o carro só fosse lhe 

servir para ir da Soledade às Aroeiras e assim mesmo com muito solavanco (...) A burra 

também tinha sido presente de Senhora, porque a dele, de antes – Laurindo confessava 

mesmo, rindo - tinha precisado vender pra comprar o enxoval do casamento” (QUEIROZ, 

1987, p. 43). 

A opção pela consciência limitada da personagem, uma vez que Rachel de Queiroz 

preferiu o ponto de vista da primeira pessoa, justifica a linearidade e a massa de dados 

exigida para que a narração alcance, afinal, a essência de sua verdade. A narração em tom 

confessional possibilita uma comunicação emotiva mais intensa e a imagem que se forma 

do outro se torna suspeita porque baseada em impressões subjetivas. A história de Dôra, de 

Senhora, do Comandante, dos artistas da burleta, de Xavinha, de Delmiro e de tanta gente 

de carne, osso e sangue é feita de uma tessitura de simples emoções ou de tragédias sem 

grandiloqüência. 

A narração de Dôra, Doralina é dividida em três partes. A primeira parte, “O Livro 

da Senhora”, se dedica mais ao caso de Senhora e Delmiro, um fugitivo que encontrou em 

Doralina uma santa a lhe salvar a vida, quando em Soledade apareceu todo ferido e foi 

curado e hospedado. Tudo indica que foi Belmiro quem matou Laurindo para lavar a honra 

de Doralina, mas o crime nunca foi desvendado, nem mesmo vinte anos depois, quando 

Delmiro foi encontrado em decomposição, numa cabana em que vivia como ermitão. 

A segunda parte é “O Livro da Companhia”, que se inicia com a saída da 

protagonista para o espaço urbano na busca de uma nova vida. Doralina vai morar na 

pensão de Dona Loura, onde trabalha administrando a pensão, depois conhece o senhor 

Brandini, dono da Companhia Comédias e Burletas Brandini Filho, e passa a transcrever os 

textos das apresentações. Posteriormente, Doralina ocupa, nos espetáculos, o lugar de uma 

atriz que abandonou a companhia. Com apoio sempre de dona Loura, que mais parecia sua 

mãe, inicia sua vida artística com o pseudônimo de Nely Sorel. Faz inúmeras viagens, até 
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que conhece o comandante de um navio e se apaixona por ele. Abandona a companhia, mas 

continua sempre amiga de Estrela e Brandini.  

A terceira parte, “O Livro do Comandante ou do Cadete Lucas”, é sua história ao 

lado de Asmodeu, nome bíblico e demoníaco; um homem com quem se viu feliz sempre, 

mesmo entre tantos desconfortos e apertos, pois apesar da profissão de professor de tiro, era 

mesmo contrabandista de objetos menores e viviam assim, desses trabalhos ilegais. A 

cumplicidade é a marca da fidelidade entre os dois, que passam a vida lutando pela 

sobrevivência, até que um dia mais uma vez a febre chega e o leva embora. 

Com a morte do comandante, Maria das Dores volta para a fazenda no tempo certo, 

tempo de tudo recomeçar com a mesma força e pertinácia de Senhora. Doralina toma a 

frente na administração da fazenda e continua vivendo, mesmo que nada mais lhe seja 

motivo de alegria. 

Sendo Rachel de Queiroz a primeira mulher a participar do romance do Nordeste, e 

construindo personagens femininas protagonistas, as quais estão sempre inseridas no 

contexto de uma sociedade patriarcal nordestina, sobressai-se no mundo literário. Para 

compreender sua presença no Romance de 30 e o percurso de sua obra ao longo de seus 62 

anos de produção literária, proceder-se-á no capítulo seguinte a um estudo mais detalhado 

sobre o contexto social e as principais características que abrangem este momento literário.  
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CAPÍTULO II 

 

Do sertão ao urbano, do urbano ao sertão: 

 dos percursos sociais rumo ao intimismo. 

 

 

1 – O regionalismo e a literatura como sistema. 

 

Em razão da escolha de nosso corpus, faz-se necessário esclarecer questões relativas 

aos conceitos que foram utilizadas por diversos estudiosos, no intuito de perceber o melhor, 

ou mais adequado, termo que defina o romance de Rachel de Queiroz. Hildebrando 

Dacanal, em sua obra O Romance de 30 (1986), numa tentativa de conceituação, afirma que 

a escrita deste período foi a de um conjunto de obras de ficção escritas no Brasil a partir de 

1928, e que os ficcionistas que integram esse grupo, estando incluída Rachel de Queiroz, 

produziram obras de temática agrária e foram chamados de regionalistas de 30 ou neo-

realistas. Esse autor, no entanto, nota a imprecisão do conceito, questionando sobre obras 

escritas por romancistas de 30 em décadas posteriores, o caso por exemplo, da obra Dôra 

Doralina de Rachel de Queiroz, publicada em 1975, que além de abordar o agrário, traz 

também uma temática urbana e presentifica inúmeras características do chamado neo-

realismo. 

Adonias Filho, na obra O Romance Brasileiro de 30 (1969), diz que “a visão crítica 

predominante nessas produções aponta para o caráter social, representando problemas 

brasileiros (...)”. De acordo com Alfredo Bosi, em História Concisa da Literatura 

Brasileira (2003), “Os decênios de 30 e de 40 serão lembrados como ‘a era do romance 

brasileiro’. E não só da ficção regionalista, que deu os nomes já clássicos de Graciliano 

Ramos, Lins do Rego (...)” (2003, p.388, grifo nosso) e “ao realismo ‘científico’ e 

‘impessoal’ do século XIX preferiram os nossos romancistas de 30 uma visão crítica das 

relações sociais” (2003, p.389, grifo do autor). Lafetá (2000) vê o romance de 30 como 

parte integrante do movimento modernista e chama a atenção para o projeto ideológico que 

este assume: 

(...) entretanto, não podemos dizer que haja uma mudança  radical no 
corpo de doutrinas do Modernismo(...) as duas fases não sofrem solução 
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de continuidade; apenas, como dissemos atrás, se o projeto estético, a 
‘revolução na literatura’, é predominante na fase heróica, a ‘literatura de 
revolução’ (para utilizar o eficiente jogo de palavras de Cortazar), o 
projeto ideológico é empurrado por certas condições políticas especiais, 
para o primeiro plano nos anos 30 (LAFETÁ, 2000, p. 19).   
  

Infere-se que a obra de Rachel de Queiroz pode ser classificada como romance 

social uma vez que a visão crítica da autora acerca dos problemas sociais ficam avultados, 

principalmente na abordagem das condições desiguais da sociedade. Nelly Novais Coelho 

(1993) aponta para esta perspectiva do romance social, que se forma na geração de 30. 

Segundo ela, esta fase do Modernismo  

agora cedia aos novos ventos da história: apontava para a necessidade de se 
descobrir o lado escuro e silencioso de uma civilização progressiva e 
aparentemente generosa em seus ideais, mas que na concretude do viver cotidiano 
se alimentava da miséria de milhões de deserdados da sorte (COELHO, 1993, p. 
312).  

 
Segundo Coelho (1993), Rachel de Queiroz, por meio de suas personagens, 

questiona e denuncia a estrutura em que os marginalizados, dentre eles a mulher, estão 

encerrados, enfocando a realidade em sua “verdade profunda”. Ainda, em conformidade 

com as afirmações de Coelho: “a escrita de Rachel de Queiroz é, desde o princípio, um 

organismo vivo” (1993, p. 313, grifo nosso). 

 Antonio Candido, na obra Literatura e Sociedade (2000b), examina aspectos sociais 

que envolvem a vida artística e literária nos seus diferentes momentos e afirma ser difícil 

discriminar os fatores socioculturais, mas isso ocorre sem, contudo, obscurecer o “fato de 

arte ser, eminentemente, comunicação expressiva, expressão de realidades profundamente 

radicadas no artista, mais que transmissão de noções e de conceitos” (2000b, p. 20). 

Em nova perspectiva do estudo da literatura, de uma maneira geral, não se 

subestima a relação que a ficção mantém com a realidade; e o regionalismo, que ora nos 

propomos a comentar, evidencia essa relação. Mikhail Bakhtin, no capítulo “O Autor e a 

Personagem” de sua obra A Estética da Criação Verbal (2003), diz que quando se 

desvincula a arte da vida a relação entre o artista e a obra fica incompleta, porque o autor 

constrói a personagem, principalmente, numa relação estética, a partir de suas noções 

valorativas num jogo de respostas, haja vista que a personagem não nasce pronta. Também 

estabelecendo relações entre a ficção e a realidade, Antonio Candido em sua obra A 

Personagem de ficção (1985) afirma que “o romance se baseia, antes de mais nada, num 

certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, 
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que é concretização deste” (1985, p. 55). Partindo da idéia que liga a construção da obra e 

da personagem com o ambiente que cerca o autor, amplia-se a possibilidade de se entender 

o processo que viabilizou a literatura regional. Percebe-se que os escritores nordestinos, por 

exemplo, praticam regionalismo, e isso evidencia o contato entre o meio do qual a obra de 

arte emerge e a criação em si. 

A influência do contexto social e a importância documentária do romance brasileiro, 

o qual por ser testemunho sonda a condição comum, foram alvos de estudo de autores 

diversos, dentre eles Adonias Filho, na obra O Romance Brasileiro de 30 (1969). O 

romance brasileiro se realiza mais à sombra dos valores nacionais que sob interferência de 

escolas literárias, pois que jamais perde a representação como um contato imediato com a 

vida. A validade literária do documento é dada ao romancista na medida em que ele é 

intérprete de um complexo cultural definido. O romance brasileiro não ultrapassou o 

documento, mas aceita-o para devolvê-lo como depoimento; ele é o veículo para o 

documento e não é o documento em si mesmo.  

Nesse estudo, Adonias Filho (1969) afirma ainda que o romancista, sem trair o 

documentário, aciona à margem dele o que em nossa novelística é o círculo da introversão, 

fazendo-se um romance de análise no plano interior sem perder o plano exterior. 

“Encontrar-se-á o intimismo que reflete, ao lado da inquirição psicológica, o interesse 

existencial que o associa a uma das linhas mais poderosas do romance moderno” (1969, p. 

15), sem, no entanto, afastar-se completamente da idéia de documentário, pois que a ação 

episódica se processa em tempo e cenário concretos. O romance brasileiro serve como uma 

das contribuições definitivas para a compreensão do país e do povo. A matéria ficcional 

chega ao romance para manter-se viva. “Não é por acaso que, compondo a brasiliana, o país 

e o romance se fundem, historicamente o segundo na dependência do primeiro, como 

demonstram os séculos da formação nacional e da oralidade literária” (ADONIAS FILHO, 

1969, p. 16). 

José Hildebrando Dacanal (1986), comenta sobre a finalidade social, engajada, 

revolucionária, mesmo didática e histórica que veste a produção literária brasileira de 30. 

Abre-se o palco da História e os romancistas de 30 surgem com idéias de nacionalidade, 

tornando a literatura palpável, transparente, compreensível. Conforme afirmação de Lafetá 

(2000) a nacionalidade é proposta pelos romancistas de 30, apresentando o Brasil por meio 
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de um mergulho no aspecto específico do presente, ou seja, o regional que alcança o 

universal.  

Rachel de Queiroz, mesmo no romance inaugural, narrado em terceira pessoa, já 

aponta para uma narrativa pessoal que permite ao leitor uma consciência limitada do enredo 

e das personagens, reveladas apenas pelo olhar do narrador-personagem. As elites 

dissidentes modernizadoras descobriram, repentinamente, o Brasil e tentaram organizar esta 

fase como tentativa no resgate de uma nação autônoma. Neste intuito, um importante 

movimento, que foi o 1º Congresso Regionalista do Nordeste organizado em 1926 por 

Gilberto Freyre, destacou a idéia de unificação econômica e cultural da região, sendo um 

dos responsáveis pela formação das características apresentadas pelo romance de temática 

agrária que caracterizou a produção do chamado Romance de 30. 

Trava-se, segundo Dacanal, “um diálogo impossível entre o Brasil antigo, das 

regiões agrárias próximas da costa atlântica, e o Brasil capitalista e urbano que avançava 

em direção àquelas” (1986, p. 22). Rachel de Queiroz nas obras em análise (O Quinze, As 

Três Marias e Dôra, Doralina), evidencia essa superposição do Brasil regional, alicerçado 

na cultura patriarcal, e o Brasil urbano, que caminha para a modernidade, temática que será 

tratada de maneira mais atenta ao longo deste estudo. O confronto entre esses dois brasis 

personifica-se por meio das idéias defendidas pelas personagens secundárias e principais, 

que será mais amplamente discutido neste trabalho no capítulo II, sob o subtítulo “No 

sertão e no urbano: percursos diferentes de mulheres fortes”. Através das diferenças 

comportamentais das personagens, o leitor atento vai percebendo que a entrada do Brasil na 

modernidade foi parte de um processo complexo em que se entrecruzaram dinâmicas 

diferentes. Nas primeiras décadas do século XX, aceleraram-se a industrialização, a 

urbanização, o crescimento do proletariado e do empresariado. De outro lado, 

permaneceram a tradição colonialista, os latifúndios, o sistema oligárquico e o 

desenvolvimento desigual das regiões. 

Para que se entenda melhor o confronto que as personagens representam nas 

entrelinhas das obras analisadas, faz-se interessante recordar a situação política, econômica 

e social do Brasil do final do século XIX e início do século XX. 

De um lado, um país dominado pela oligarquia cafeeira que sustenta o poder e a 

defesa de seus interesses e, de outro, um Brasil de propriedade das oligarquias açucareiras 
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que não resistem à dominação dos primeiros. Um sistema político, sustentado por acordos 

de interesses, mantido pelos Estados que se apóiam nos coronéis dos municípios. 

A república enfim se consolidava, após ter sofrido o abalo provocado por algumas 

revoluções sangrentas, como a de 1893, no RS, e a de Canudos, na Bahia, em 1896. Ao 

mesmo tempo o Brasil se modernizava, os centros urbanos mais importantes passavam por 

uma completa remodulação, e SP completava seu primeiro surto expansionista. 

Todavia, a política nacional não adotava padrões modernos. Imperava o caciquismo, 

que conferia aos mandatários locais uma autoridade incontestável. O resultado desse 

processo era a chamada política dos governadores, segundo a qual esses dispunham de um 

poder superior ao do presidente, que, para administrar o país, precisava sujeitar-se a 

alianças com os líderes regionais, usualmente membros da oligarquia rural remanescente do 

Império e originária do período da colonização. 

Até a Primeira Guerra Mundial, os cidadãos brasileiros assistiram de fora ao 

desenrolar da vida pública e administrativa do país. Dominados por uma oligarquia 

firmemente assentada na propriedade rural, de onde provinham as principais fontes de 

renda da economia nacional, suas possibilidades de participação eram escassas. Podiam 

tão-somente referendar, nas eleições fraudulentas, as decisões de gabinetes dos próceres 

governamentais. 

A Primeira Guerra, entre 1914 e 1918, na Europa, propiciou à incipiente indústria 

nacional novos mercados consumidores, de que adveio sua expansão. Como a concentração 

de investimentos deu-se em São Paulo, onde havia capital excedente a ser aplicado, 

manufaturas localizadas em outros estados foram sendo aos poucos desativadas. Nesse 

contexto, foi se ampliando o novo surto revolucionário, conformado por diferentes 

movimentos regionais: em 1922, no Rio de Janeiro, a revolta no Forte de Copacabana; no 

Rio Grande do Sul, em 1923, revolução liberal; em 1924, em São Paulo, a guerra civil. 

Ao lado das rebeliões políticas, as rebeliões estéticas. A Semana de Arte Moderna 

abre o ano do Centenário da Independência, desafiando convenções artísticas consagradas e 

o gosto domesticado das platéias paulistas. Congregou-se uma geração de intelectuais que 

promoveu mudanças no modo de conceber a literatura e viabilizar sua circulação comercial. 

No plano político, os grupos insatisfeitos e derrotados ao longo dos anos 20 

alinham-se a Getúlio Vargas, quando ele se candidatava a presidente. Com a esperança de 
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modificar a sociedade brasileira e subir ao poder, a classe média identifica-se com o 

caudilho proveniente do Sul, pois que propunha um programa de oposição. Vargas, 

percebendo que os tempos são outros, renuncia à expressão tão-somente dos sentimentos e 

interesses da oligarquia rural, com a qual tinha feito sua formação política. Adota o jargão 

populista que convém à nova situação. E vai, pouco a pouco, cortando relações com os 

antigos aliados.  

A nova distribuição social, motivada pela industrialização, repercute no crescimento 

das cidades; e principalmente no novo ritmo cultural. A literatura brasileira, sem renunciar 

às conquistas estéticas do Modernismo, trata de produzir obras que comuniquem mais 

facilmente com esse público emergente. São feitos novos investimentos em livros, e 

aumentam o número e a riqueza das casas editoriais. Os escritores da nova geração, tais 

como Rachel que Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado produzem 

para esses novos leitores, fazendo com que o surto literário acompanhe a mobilidade social 

do Brasil. 

Também os rumos estéticos acompanham as linhas de ação da literatura nacional. 

Instaura-se um romance de orientação social, que renuncia aos rompantes modernistas, 

procurando um diálogo mais consciente com o leitor. Este, na busca de uma identidade 

realmente nacional, busca na literatura histórias mais aproximadas à realidade imediata. 

Portanto, é o mundo urbano ou o universo rural, recentemente abandonado porque em 

decadência, que invade o romance e o conto; Rachel de Queiroz estabelece esse confronto 

entre o urbano e o rural fazendo de suas personagens testemunhas das mudanças.  

A poesia é o gênero que mais se universaliza, deixando, embora, a representação da 

sociedade ao encargo dos novelistas. 

Após a morte de Getúlio, com a administração de Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

o Plano de Metas retomou o princípio da industrialização provocando a modernização do 

país, mas, ao mesmo tempo, o alargamento das diferenças entre o campo e a cidade. Esta 

foi se tornando cada vez mais atraente, enquanto mercado de trabalho promissor, fonte de 

riqueza e participação na sociedade. As cidades começaram a crescer ainda mais e a clamar 

por medidas administrativas que disciplinassem o novo impulso. 

Sem conseguir equilibrar campo e cidade, o governo decidiu urbanizar o interior: 

Brasília nasceu no planalto central, empurrando para oeste a ocupação do território. Ao 
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mesmo tempo, cristalizou uma nova concepção de arte moderna: funcional, simples e 

criativa.  

Em 1964, a sociedade ruma na direção do autoritarismo e formula-se a teoria do 

desenvolvimento com segurança, o que determina novo fortalecimento do Estado. O 

autoritarismo, garantido pelo forte aparato policial de um lado, e a permissividade, de 

outro, caracterizavam os anos 70. Momento em que Rachel publica Dôra, Doralina (1975), 

romance que une o nordeste ao Rio e registra uma realidade regional, na qual a protagonista 

vivencia experiências diversas, envolvida com o mercado de trabalho e o universo 

masculino. 

A narrativa típica do Romance de 30 reflete uma situação em que é irreversível a 

desagregação da velha ordem oligárquica que impelia os novos grupos sociais emergentes a 

recomporem a imagem do país, a reconstruí-lo, visando compreendê-lo para dominá-lo. 

Dacanal classifica esse romance como “ora nostálgico, populista às vezes, amargo e radical 

outras” (1986, p. 64), tendo por base uma profunda e quase completa ingenuidade, em que 

acreditavam, enganosamente, que “a ação política pode consertar os desacertos” 

(idem.ibidem), como se pode confirmar algumas décadas depois. Luis Bueno, no artigo 

“Nação, nações: os modernistas e a geração de 30” esclarece acerca desse pensamento 

utópico que se formou na geração dos romancistas de 30. Segundo ele, a utopia de fusão do 

primitivo com o moderno é possível numa mentalidade que percebe o Brasil ainda como 

país novo. Porém: “a utopia está, então, adiada, mas não afastada. Só será possível pensar 

qualquer utopia depois de mergulhar o mais profundamente possível nas misérias do 

presente” (BUENO, 2004, p. 92). 

Para Bernardo Élis, no ensaio Tendências Regionalistas do Modernismo (1975), “o 

regional definiu o modernismo brasileiro” (1975, p. 88). O regionalismo surge como uma 

conseqüência da oralidade, que é uma constante literária e se nutre do quadro da vida 

brasileira. Bernardo Élis evidencia a influência da oralidade na formação de nossa 

literatura, especialmente a regional “Alguns [escritores modernistas] se valeram de aspectos 

da literatura oral como o próprio tema, recriando todo o encantamento da audição de 

histórias contadas pelos pretos e pretas velhas” (1975, p. 93). O retrato do Brasil, portanto, 

é feito pelos ficcionistas presos a determinadas regiões e não numa tentativa de abranger o 

país globalmente numa só obra.  
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Afrânio Coutinho adverte, na obra Introdução à Literatura do Brasil (2005), que há 

modos vários de interpretar e conceber o regionalismo. Segundo ele, para uns, o 

regionalismo torna-se uma concepção literária confinante, auto-suficiente, que provoca a 

rivalidade entre as regiões. Na conceituação deste autor, “para ser regional uma obra de arte 

não somente tem que ser localizada numa região, senão também deve retirar uma 

substância real desse local” (COUTINHO, 2005, p. 202). Nesse sentido, o ideal regionalista 

fornece ao fazer literário ampla fonte de assuntos, sugestões, linguagem nativa, tipos 

humanos, formas de conflito social e moral. 

Bernardo Élis (1975) afirma que na década de 30 o Nordeste foi o grande filão da 

temática regionalista, pois que essa geração de ficcionistas ansiava por conhecer e 

compreender o homem telúrico. O foco de visão literária, inclusive de Rachel de Queiroz, 

vai incidir nas relações que aquele homem mantém com seu meio geográfico e nas 

condições sócio-econômicas que preponderam. 

O período colonial, que explica nossas raízes, reflete-se nas páginas desses 

escritores regionalistas, pois a tônica essencial colonialista é o drama coletivo da 

degradação humana. A literatura regional acaba revelando ao resto do país aspectos de uma 

realidade que este mesmo desconhecia.  

Para Bernardo Élis a abordagem dos mesmos temas fez parecer que o romance 

cristalizava-se numa repetição estéril, mas ele reconhece que o regionalismo acabou 

caminhando para outro ângulo de visão, veículo expressivo e técnica de estrutura. 

Encontra-se, agora, a perplexidade de um homem que está perpetuamente pondo em pauta a 

visão de seu mundo íntimo: “Não se trata mais de analisar as razões exteriores da sua 

existência, mas simplesmente de assumi-la, de vivê-la verticalmente” (ÉLIS, 1975, p. 89). 

O narrador tanto pode não repudiar sua condição onisciente e contar sua história de 

olhos postos na alma dos homens e das coisas, com os pés fincados na região, o caso de O 

Quinze de Rachel de Queiroz, como também pode recusar a visão onisciente e aderir à 

visão limitadora e incerta de suas personagens, movendo-se num plano em que apenas se 

sente o eco da terra, como fez a referida autora em As Três Marias e Dôra, Doralina. 

O documentarismo, que segundo Adonias Filho (1969) estaria presente na 

novelística regional, relaciona o romance com a brasiliana e revela a matéria ficcional como 

inspiração decisiva. Para Bernardo Élis “essas tonalidades de verismo e nacionalismo 
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sempre se encontraram mais arraigadas e salientes no ambiente provinciano do regional do 

que nos ambientes universalistas ou cosmopolitas das grandes capitais, especialmente Rio 

de Janeiro e São Paulo” (1975, p. 95).  

Segundo Coutinho (2005), graças ao senso de verdade do Realismo, a mentalidade 

literária brasileira perdeu o sentimentalismo na consideração da regionalidade e passou a 

compreender que o regionalismo literário consiste em apresentar o espírito humano, 

retratando o homem, a linguagem, a paisagem e as riquezas culturais de uma região 

particular. O regionalismo considera as reações do indivíduo como herdeiro de certas 

peculiaridades de raça e tradição. O sertanismo é um aspecto importante e tipicamente 

brasileiro do regionalismo, porque baseado numa realidade nacional mais entrosada na 

trama de nossa civilização, “esse filão atravessa de ponta a ponta o nosso regionalismo” 

(COUTINHO, 2005, p. 204).  

 Para muitos, a leitura do regionalismo nordestino está ligada à idéia de passadismo 

em que os ficcionistas de 30 meteram-se a explorar a cor local. Adriana Araújo, em seu 

artigo “Diáspora nordestina na literatura brasileira” (2003), defende que a hegemonia no 

campo literário na década de 30 é disputada entre o chamado Regionalismo Nordestino e o 

Modernismo. Essas tendências divergem num momento inicial “devido ao forte veio 

futurista de destruição do passado alardeado pelos paulistas e largamente refutado pelos 

nordestinos” (ARAÚJO, 2003, p. 1). Esse grupo não foi bem recebido por grande parte dos 

intelectuais e letrados de São Paulo, ligados à Semana de 22, pelo fato de persistir no 

realismo e no naturalismo documental – tradição que se havia pretendido romper. Araújo 

completa ainda: 

Afinal, o Modernismo em desenvolvimento em São Paulo disputa com o que seria 
chamado de Regionalismo nordestino a hegemonia no campo literário na década de 
1930.  (ARAÚJO, 2003, p. 4). 
 

 Adriana Araújo defende esse pensamento citando Gilberto Freyre, para quem o 

sentido de humanização da arte vinha do Nordeste de 1923-1930, numa tentativa de 

caracterizar a região histórica e culturalmente e de fazer a arte baseada no estudo das 

regiões brasileiras:  

A crítica que Gilberto Freyre fazia ao movimento Modernista nesse momento não 
era dirigida apenas ao seu caráter futurista que implicava o repúdio da tradição, 
mas também à atitude desses artistas paulistas, estando à salvo os cariocas que com 
sua Kláxon recebem elogios  (ARAÚJO, 2003, p. 3). 
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Segundo Neroaldo Pontes de Azevedo, em Modernismo e regionalismo: os anos 20 

em Pernambuco (1984), o regionalismo defende a tradição porque é nela que está 

localizada sua hegemonia, que perdia espaço para os paulistas naquele momento. Como 

numa tentativa de resgate desse passado de glórias e por uma necessidade de conservação, 

o grupo nordestino volta-se para o passado ao passo que o grupo modernista, num primeiro 

momento futurista, apresenta um caráter de repúdio desse passado. Esta disputa entre 

passadistas e futuristas é solidificada, ainda segundo Neroaldo Azevedo (1984), porque o 

grupo nordestino se apega ao conceito de nacionalidade, pois vê nos modernistas do sul um 

apego às idéias e valores importados. Com o romance de 30 o regionalismo assume uma 

forma liberta e amadurecida de feição neo-naturalista e popular, nas quais se aprofundam os 

dramas característicos do país mergulhando no magma nacional à procura da compreensão 

de seus valores e motivos de vida, e, ao mesmo tempo, buscando nele as fontes de nutrição 

e inspiração intelectual. 

O fenômeno literário pode ser abordado a partir de elementos sociais que o 

configuram. A literatura faz parte do social, a ele vincula-se; o social faz parte da literatura. 

Há, segundo Coutinho, em Caminhos do Pensamento Crítico (1974), a crítica sociológica, 

cuja função seria “investigar as relações entre a obra e o artista e o ambiente em que 

surgem, condições de gênese e funcionamento” (COUTINHO, 1974, p. 1). Essa concepção 

sociológica da literatura foi fincada a partir da segunda metade do século XIX, ligada, 

assim, ao movimento realista-naturalista. Ainda de acordo com Coutinho, essa abordagem 

sociológica da literatura acentuou a busca do caráter nacional, suas origens coloniais, as 

raízes folclóricas e regionais, a temática nacional. 

Toda arte traz em si características econômicas, sociais e psíquicas do tempo e da 

comunidade na qual emerge, haja vista ser integrante de suas estruturas históricas. Como 

contribuição valiosa na caracterização dos contextos cultural, social e político no período 

de 1920 a 1940, Mariza Veloso (antropóloga) e Angélica Madeira (teórica da literatura), na 

obra Leituras Brasileiras: itinerários no pensamento social e na literatura (1999), dedicam 

um capítulo a uma análise crítica da obra de Gilberto Freyre. Segundo elas, esse período é 

extremamente rico para o país, na medida em que caracteriza grande efervescência na 

cultura brasileira e Gilberto Freyre juntamente com outros ensaístas têm uma preocupação 

central com a idéia de construção da nação, explicando o Brasil.  Veloso e Madeira 
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afirmam: “A idéia de que o nacionalismo configura uma ideologia recorrente na cultura 

brasileira é um fato de maior relevância” (1999, p. 137). A situação do pós-guerra 

contribuiu para fortalecer a necessidade de construção de uma consciência nacional e as 

narrativas desse período comprovam isso. Com a Revolução de 1930 inova-se a atuação do 

intelectual na sociedade, que se vê responsável pela organização da nação e assume a 

postura de falar em nome do povo, a literatura, portanto, passa a ganhar um cunho social.  

Mariza Veloso e Angélica Madeira afirmam que se chega à idéia da universalidade 

por meio de uma mediação. 

A nação deveria ser compreendida como parte, passando a compor, enquanto tal, 
uma totalidade, o conceito internacional. Nessa medida, sendo apenas parte desse 
jogo, precisávamos descobrir a nossa própria identidade nacional, ou seja, o 
universal deveria ser atingido por meio do singular, do particular. O particular seria 
a propriedade intrínseca, a especificidade da cultura brasileira. Uma vez que se 
desvendasse essa singularidade, ela seria universal (1999, p. 141). 

 
A partir do período em análise passa-se a discutir significativamente as noções de 

raça e cultura brasileiras. Segundo as autoras Veloso e Madeira, esse debate é tenso: “Raça 

deixa de ser uma teoria explicativa da realidade nacional, e cultura passa a ser considerada 

a categoria capaz de revelar nossa multiplicidade” (1999, p. 148). Para essa discussão, 

houve necessidade de um mergulho no passado a fim de descobrir um futuro para o Brasil: 

a perspectiva é diferente, os escritores modernos pretendiam pesquisar o passado para lá 

encontrar as raízes históricas da cultura brasileira, para que se pudesse chegar ao universal 

no futuro. A valorização do passado e da tradição ocorre a partir da elaboração do seu 

significado, o que se relaciona diretamente à concepção de história. 

No ensaio “Literatura e cultura de 1900 a 1945” da obra Literatura e Sociedade 

(2000b), Antonio Candido explica que a prosa de ficção se divide em duas vertentes: a 

projeção estética e ideológica e a reação do espiritualismo. Sob essa primeira projeção, ele 

escreve: 

A prosa, liberta e amadurecida, se desenvolve no romance e no conto, que vivem 
uma de suas quadras mais ricas. Romance fortemente marcado de neo-naturalismo 
e de inspiração popular, visando aos dramas contidos em aspectos característicos 
do país: decadência da aristocracia rural e formação do proletariado (José Lins do 
Rego); poesia e luta do trabalhador (Jorge Amado e Amando Fontes); cangaço, 
êxodo rural (José Américo de Almeida, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos); 
vida difícil das cidades em rápida transformação (Érico Veríssimo). Nesse tipo de 
romance, o mais característico do período, e freqüentemente de tendência radical, é 
marcante a preponderância do problema da personagem (CANDIDO, 1967, p. 
147). 
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Alfredo Bosi, em História Concisa da Literatura Brasileira (2003), afirma que a 

curva ideológica traçada por Rachel de Queiroz, que vai do socialismo libertário ao espírito 

conservador, possui um roteiro que a aproxima de Gilberto Freyre, “cuja presença na 

cultura nordestina ultrapassou, de longe, a área do ensaísmo sociológico e incidiu 

diretamente na valoração das tradições, dos estilos de viver e de pensar herdados à 

sociedade patriarcal” (2003, p. 396). As obras de Queiroz são ricas em detalhes históricos 

sem abandonar a análise do homem que está inserido em tal contexto, fazendo-se romance 

social; o regional presentifica-se na obra racheliana mesmo a autora tendo vivido durante 

muitos anos no Rio de Janeiro e ali ambientado parte de algum de seus romances. Rachel, 

em entrevista concedida à revista Cadernos de Literatura Brasileira, acerca da presença do 

regional em sua obra, comenta: “a ficção funciona assim, você não sai da sua origem, não 

importa onde você esteja” (1997, p. 36).  

Ainda sobre a questão cultural e a influência do meio na obra literária, Hildebrando 

Dacanal (1986), afirma que se essa influência é inegável na arte em geral, é ainda mais 

acentuada no caso da narrativa realista/naturalista tradicional. Mas é apenas no romance de 

30 que a literatura chega à “exposição clara e linear das mazelas da sociedade brasileira” 

(1986, p. 10). Segundo Sodré, em História da Literatura Brasileira (2002), somente 

quando as condições sociais permitem é que surge a originalidade na literatura. Assim, a 

partir do decênio de 1930, afirmam-se os componentes que poderiam caracterizar o sentido 

brasileiro das criações. 

 

2 – Do romance social de Rachel de Queiroz ao intimismo. 

 

Fábio Lucas, na obra O caráter social da ficção do Brasil (1985), estabelece uma 

diferença entre o romance social e o romance político. Este enfoca uma tragédia coletiva, 

enquanto aquele registra grupos dentro da coletividade, privilegiando poucas personagens 

ou mesmo uma só. O autor conceitua, ainda, o romance proletário, o qual reflete o ponto de 

vista do trabalhador nas relações sociais, quer na ação, quer na reflexão. Ele afirma, ainda, 

que é com o romance nordestino que os problemas sociais se tornam um painel de cores 

expressivas. O romance nordestino, devido à miséria da região, relaciona, com propriedade, 

a herança patriarcal e latifundiária da cultura brasileira ao espírito do capitalismo, gerador 
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de miséria e desemprego. Por isso mesmo o romance dessa geração pôde adquirir um 

sentimento de protesto, em que a natureza associada à opressão humana gera o 

esmagamento do homem; iniciava-se, diz Fábio Lucas, o pendor para o romance de reforma 

social em âmbito nacional. 

A visão crítica predominante nas produções de Queiroz aponta para o caráter social, 

representando problemas brasileiros de forma realista, mas com um sentido crítico muito 

aguçado, visando a transformá-la em suas estruturas sociais. Por intermédio de suas 

personagens femininas, a autora sugere um novo direcionamento no comportamento das 

mulheres, na medida em que questiona conceitos cristalizados numa sociedade patriarcal.  

A avó de Conceição, intrigada com as leituras da neta, se surpreende com tal atitude pouco 

convencional naquele contexto “E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? 

Você quererá ser doutora, dar para escrever livros?” (QUEIROZ, 1993, p. 124), e Guta 

expressa um profundo desejo de liberdade “E ninguém me entendia, admiravam-se que, 

depois de tantos anos de reclusão e disciplina, eu só quisesse, só aspirasse à liberdade e aos 

prazeres proibidos” (QUEIROZ, 1992 p. 61).   

Segundo Benjamin Abdala Junior, em O Romance Social Brasileiro (1993), os 

escritores da década de 30 “não escrevem apenas como uma forma de provocar estesia, o 

prazer artístico, mas também como uma maneira de conscientizar o leitor de problemas 

reais de seu tempo” (1993, p. 11). Rachel de Queiroz, além de demonstrar preocupação 

com os problemas sociais dá atenção especial à condição da mulher, num contexto em que 

a cultura patriarcal preponderava. Ligia Chiappini (2002) conclui que “as mulheres de 

Rachel são sensíveis aos problemas sociais do País, não apenas da região nordeste (...) e 

com tudo isso elas se confrontam e por tudo isso são confrontadas a si-próprias e à sua 

condição privilegiada” (2002, p. 170). 

Antonio Candido e Aderaldo Castello, na obra Presença da Literatura Brasileira: 

história e crítica (1997), acrescentam, ainda, que Rachel de Queiroz teve, em seguida à 

publicação de seu primeiro romance, o seu período de ação política e de esquerda refletido 

no romance Caminhos de Pedra, publicado em 1937. “Os quatro primeiros romances de 

Rachel de Queiroz exprimem intensa preocupação social. Mas a romancista se apóia na 

análise psicológica dos personagens, sobretudo na natureza do homem nordestino, sob a 
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pressão de forças atávicas e a aceitação fatalista do destino, como é o caso dos dois 

primeiros – O Quinze e João Miguel” (CANDIDO; CASTELLO, 1997, p. 279). 

A abordagem sociológica que Raquel de Queiroz imprime em suas obras distancia-

se daquela dada pelos demais romancistas da década de 30. O viés recorrente nos romances 

regionais se firmava na preocupação com o depoimento, de forma que o social abafava o 

pessoal. Candido (1997) afirma que, diferentemente, O Quinze e João Miguel apresentam 

uma tomada de posição na temática do romance nordestino, em que o psicológico se 

harmoniza com o social. Segundo ele, “a linguagem, particularmente no caso dos romances 

regionalistas [de Rachel de Queiroz], é enriquecida pela escolha adequada do vocabulário e 

pela técnica do diálogo, que repercutem com felicidade no plano psicológico” (CANDIDO; 

CASTELLO, 1997, p. 280). O que preocupa a romancista é a investigação do destino de 

suas personagens. Nos romances As Três Marias e Dôra, Doralina o sertão, que representa 

o espaço firmado no tradicional se encontra apenas latente nos seus assuntos, que abordam 

a agitação política do momento, métodos de educação relacionados com a posição da 

mulher e problemas de emancipação feminina, no plano amoroso e social. As protagonistas 

desses romances, Guta e Dôra, migram do sertão para o urbano, mas, por tratar-se de 

romances com tons memorialísticos, o regional e pitoresco surgem em reminiscências, em 

que ambas relatam receber uma educação que as preparassem para dar continuidade ao 

destino de mulher, para serem mães e esposas. As lembranças de Dôra sobre sua infância 

são escassas, mas mesmo assim as tradições são reveladas “eu estava no alpendre, 

preguiçando com uma almofada de renda onde um biquinho amarelava; no tempo das férias 

Senhora tinha a mania de me obrigar a fazer renda – ‘ocupação de moça branca(...)’” 

(QUEIROZ, 1987, p. 24).  

O romance de Rachel de Queiroz, já em sua estréia com O Quinze (1930), aborda 

temáticas denunciadoras sobre os problemas enfrentados por mulheres. Principalmente nas 

obras As Três Marias e Dôra, Doralina o interior das personagens é explorado de maneira 

a desnudar seus traumas, angústias, medos e certezas, Rachel, ao fazer romance social, põe-

se no limiar da obra intimista; numa linha de sondagem interior de indagação dos 

problemas humanos. 

O Quinze ultrapassa o simples romance de costumes porque aciona a matéria social 

em todas as conseqüências. “A revelação que provoca é de fato um testemunho e, porque o 
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é, converte-se numa espécie de julgamento” (ADONIAS FILHO, 1969, p. 85). Adonias 

Filho afirma que a contribuição que este romance oferece, no processo mesmo da 

renovação novelística, se fez tão evidente que sem ele esta renovação não teria sido 

possível. Torna-se no círculo novelístico uma das primeiras conseqüências decisivas do 

movimento modernista, o aproveitamento literário do mundo brasileiro em suas realidades 

mais dramáticas. 

Segundo Otávio Faria, em Excesso de Norte (1935), o novo regionalismo era 

“essencial”, indo direto àquilo que seria central na experiência humana nordestina, 

superando o simplesmente local. Ele, ao elogiar Rachel de Queiroz com a afirmação de que 

sua obra vinha numa curva de aproximação com aquilo que ele defendia como verdadeiro 

romance, marca que a obra racheliana estaria se tornando intimista. O enfoque regional 

permanece em toda a obra de Rachel de Queiroz, mas como já aponta O Quinze a autora 

valoriza a análise psicológica de suas personagens. 

Nelly Novais, em seu artigo já citado, afirma que a autora em estudo, com seu 

testemunho, tem “interrogado incessantemente o sentido da existência neste mundo, onde a 

condenação à desventura parece ser a lei mais forte” (COELHO, 1993, p. 310, grifo da 

autora).  A ficção racheliana se põe a serviço da “brasiliana” no sentido de valorizá-la no 

cerne dos problemas humanos, refletindo uma região típica em toda a sua fermentação 

social. No fundo de desolação que há em O Quinze há vida nos corpos e dor nas almas, e 

apresenta a figura humana com interesse excepcional na personagem feminina. Em O 

Quinze a dramaturgia já se denunciava em função do documentário, na chave do diálogo, 

da cena imediata, da personagem e do episódio. E “é através da personagem feminina que a 

romancista, atingindo a obra social, penetrando em aspectos do problema nordestino, 

encontra o teatro como veículo para auscultação” (ADONIAS FILHO, 1969, p. 86). 

A mulher sertaneja de Rachel de Queiroz não se isola individualmente porque se 

integra nos dramas regionais; e, ainda de acordo com Adonias Filho, é apenas na ficção de 

Rachel de Queiroz que essa personagem rural dispõe de conformação precisa na grande 

saga nordestina, haja vista que os dramas crescem porque Rachel deles participa, anima-os 

de paixão. A romancista em tela mostra o drama da seca rural em sua agressividade, tendo 

na pobreza urbana a complementação. Suas personagens, conforme afirmação do referido 

autor, dispõem de crônica e de estória excessivamente vivas na tradição oral e esse 
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enquadramento exige a autenticidade que corresponde aos valores sociais e humanos, mas, 

é importante ressaltar, o objetivismo na escrita de Rachel de Queiroz não invalida a criação 

em torno dos poderes emocionais, da penetração psicológica, da veracidade que se 

enriquece com a vida. “Rachel de Queiroz veio demonstrar sobretudo que, como povo, 

temos os nossos valores próprios entre os valores humanos” (ADONIAS FILHO, 1969, p. 

92). 

Rachel de Queiroz não opta por uma heroína que tem por objetivo agradar ou 

chocar fortemente o leitor. Suas personagens revelam uma força natural que não encontra 

respaldo em narrativas com modelos de desfechos prontos. Em O Quinze, Conceição 

questiona os padrões de felicidade institucionalizados pela sociedade “Afinal, o verdadeiro 

destino de toda mulher é acalentar uma criança no peito...” (QUEIROZ, 1993, p. 148), mas 

acaba optando por um final que desafia esse destino e põe em xeque certos valores. 

 Ora o amor!... Essa história de amor, absoluto e incoerente, é muito difícil 
de achar...eu, pelo menos nunca o vi... o que vejo, por aí, é um instinto de 
aproximação muito obscuro e tímido, a que a gente obedece conforme as 
conveniências...Aliás, não falo por mim...que eu, nem esse instinto...Tenho 
a certeza de que nasci para viver só... (QUEIROZ, 1993, p. 148). 

 

Maria Augusta, em As Três Marias, apesar de apaixonada por Isaac, não leva a 

termo uma gravidez fruto de um relacionamento com este. A personagem, sem grandes 

digressões, tem consciência do que pode representar uma gravidez a uma moça solteira. A 

narrativa de Rachel de Queiroz se faz neutra neste trecho, na medida em que revela ao 

leitor sentimentos tão díspares da personagem diante de uma situação-problema, deixando-

o livre para um juízo de valor. Guta deixa transparecer desejos de também ser mãe ao pegar 

no colo o filho de Glória “Glória abriu o quimono, estendeu-me o braço. Entreguei-lhe o 

menino, com o coração apertado, sentindo uma vontade absurda de chorar, como se lhe 

estivesse entregando todas as minhas esperanças, a minha felicidade e o meu consolo” 

(QUEIROZ, 1992, p. 154). No entanto, no momento em que Guta põe em risco sua 

gravidez, aceitando um convite de Maria José para ir a um parque de diversões as 

impressões do leitor se misturam, pois nem mesmo ela tem consciência de suas vontades 

“Tinha eu alguma intenção secreta quando me deixei arrastar por Maria José ao parque de 

diversões?” (QUEIROZ, 1992, p. 156). E, no parque: 

A roda-gigante girava lentamente, fazia um medo, um medo tão grande! 
[...] 
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Depois rodopiei loucamente no chicote, abalroei com furor nos pequenos 
automóveis da autopista. A cada pancada sentia qualquer coisa me fazer 
mal lá dentro, uma coisa pesada e penetrante. 
Devia parar [...]. Mas não ousava [...] 
[...] 
O chicote tangenciava o bar, numa das curvas. Ao passar ali, ouvi um 
bêbedo indignado gritando: “Isto é um crime!”. 
Encolhi-me assustada na cadeira. 
- Crime? Se fosse um crime, Maria José me chamaria assim tão inocente, 
tão alegre? 
[...] 
Foi-se embora para sempre o pobre pequenino. Quem sabe teria os olhos 
azuis de Isaac? (QUEIROZ, 1992, p. 156). 

 

Nesse episódio a postura da mulher frente à questão da maternidade é seriamente 

questionada. A gravidez de Guta não poderia ser resolvida de outra maneira, mas a narração 

de um aborto de forma direta não poderia figurar no relato de uma jovem que se quer 

independente, mas mantém ainda laços estreitos com uma cultura de dominação em relação 

à mulher. Rachel surpreende deixando nas entrelinhas uma solução, que deixa o leitor 

constrangido ao recriminar Guta diretamente: “Certos momentos despertava, queria saltar, 

salvar-me, fugir dali. Mas pensava logo que eu não fazia nada, não agia, deixava-me apenas 

levar pela vontade dos outros. Não era crime” (QUEIROZ, 1992, p. 157). 

Em Dôra, Doralina o casamento é uma das principais convenções que são 

analisadas, a começar pela protagonista que mesmo sendo jovem e inexperiente casa-se 

com Laurindo sem amá-lo, quebrando, assim, o viés romântico que poderia envolver tal 

decisão. Dôra é marcada pelo fato de ser uma personagem confrontada com desafios 

existenciais. O casamento apenas tornar-se-á para ela uma forma de liberdade a partir do 

momento em que fica viúva. Agora tanto os grilhões que a prendiam a sua mãe, Senhora, 

como ao seu esposo, Laurindo, são desfeitos. O casamento, portanto, não é a solução e sim 

o fim do casamento é que passa a representar a possibilidade de uma vida livre, madura.  

A obra de Rachel de Queiroz, iniciada com O Quinze até o seu último romance 

Memorial de Maria Moura, está, portanto, voltada para a representação de uma realidade 

social formando um percurso que compõe o romance-denúncia, em que a romancista busca 

representar uma sociedade mais justa; e as personagens femininas são responsáveis pela 

transgressão e recusa do “destino de mulher” trazendo à tona seus pensamentos e reflexões 

capazes de inquietar o leitor, em que os espaços vazios são preenchidos. Vilma Arêas 

afirma que o efeito de muitas denúncias na obra racheliana “se produz pelo que não é dito, 
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pelo que se apaga nos brancos da narrativa (esses é que brilham), não como palavra 

recalcada ou calada – simplesmente não está lá” (ARÊAS, 1997, p. 91). Rachel de Queiroz 

firma, neste contexto de conflitos e reflexões, um romance mais que simplesmente social, 

ela estaria rumando para um romance intimista. 

 

3 – No sertão e no urbano: percursos diferentes de mulheres fortes. 

 

Claude Hulet, no terceiro volume de sua obra Brazilian Literature, afirma que 

Rachel de Queiroz elege “o cenário do Ceará como ponto de partida do local para o 

universal” (1975, p. 320). Nas obras analisadas, as histórias das protagonistas têm origem 

num ambiente familiar (mesmo em O Quinze, cuja protagonista já não mais morava com a 

família, a cena inicial se dá na casa da avó de Conceição) fazendo com que elas iniciem 

seus percursos a partir de um ponto sólido, sua terra, sua família de onde partem para a 

vivência de experiências que causarão mudanças na visão de mundo para a construção de 

uma identidade independente. 

Conforme afirmação de Joanna Courteau no artigo “The problematic Heroines in 

the Novels of Rachel de Queiroz” (1989), Rachel de Queiroz se distinguiu por seu estilo 

discreto e sua insistência incansável em apresentar cenas familiares, do dia-a-dia, em 

especial do Nordeste do Brasil, que constitui o principal cenário na vida de suas 

personagens. Seu romance é de denúncia e busca, de acordo com Nelly Novais Coelho 

(1993), um “novo ângulo de visão”, por meio do qual a realidade revela a confluência de 

forças antagônicas que nela estão em conflito. O confronto entre as realidades retrógradas e 

inovadoras é evidenciado pela representação do sertão e do urbano. As idéias das 

protagonistas são confrontadas com as das demais personagens, que, ressalta-se, são 

também mulheres fortes sob pontos de vista culturais diferentes.  

Percebe-se um confronto estabelecido entre o estereótipo da mulher antiga presa às 

tradições culturais, representada nas obras analisadas pelas personagens secundárias, e da 

mulher nova, a que reflete criticamente sobre a condição de subserviência em que vive, 

representada pelas protagonistas. Rachel de Queiroz constrói suas personagens, tanto as 

secundárias como as protagonistas, como testemunhas das mudanças de cunho política, 
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religioso, e social no campo da cultura do decênio de 30, que dividi o período conhecido 

como república velha e Estado Novo. 

A propósito, como mencionamos na Introdução, denominou-se aqui a mulher que 

representa o tradicionalismo ligado ao sertão como mulher antiga, e mulher nova como 

sendo aquela que representa o urbano, levando em consideração o estudo de Rosa Maria 

Godoy Silveira, citada por Ligia Chiappini (2002), sobre a ideologia do espaço, em que ela 

denomina a região Nordeste como sendo “o espaço mais antigo do país em termos de 

ocupação demográfica e cultural, diferenciado de outros espaços posteriormente ocupados, 

e mantendo sobre os mesmos uma hegemonia de praticamente três séculos” (SILVEIRA, 

1984 apud CHIAPPINI, 2002, p. 158). A dicotomia dessa mulher antiga e da mulher nova é 

revelada principalmente por meio do percurso entre o sertão e o urbano. Esta observação se 

dá principalmente no confronto entre o comportamento das protagonistas e o das 

personagens femininas secundárias, mas também emergem nos conflitos existenciais das 

próprias protagonistas. Conceição critica o casamento, dizendo ser apenas um “instinto de 

aproximação” e que tem certeza que nascera para viver só, mas o leitor percebe o conflito 

quando o narrador num discurso indireto livre revela “Ai dos sós...” (QUEIROZ, 1993, p. 

148). Maria Augusta também em diversos trechos critica o casamento como conveniência 

social, como algo imposto pela sociedade: “E em casa a monotonia era tão opressora, tão 

constante, que chegava a doer como um calo de sangue. Chegava a ter equimoses de tédio” 

(QUEIROZ, 1992, p. 61). No entanto, essa crítica e aversão da protagonista ao casamento 

entram em xeque porque diversas vezes na obra surgem trechos, os quais demonstram que 

o casamento é necessário à mulher para que ela seja feliz numa sociedade que não está 

preparada para receber uma mulher celibatária: “Dona Júlia sempre de mau humor, sempre 

se queixando do marido longe, dos meninos impossíveis, dos leiteiros ladrões” (QUEIROZ, 

1992, p. 29). A própria Maria Augusta, apesar de suas convicções, em um momento, revela 

vontade de se render à tradição e viver o destino certo de todas as mulheres. Referindo-se 

ao noivado de Glória com um bacharel do interior, Guta conclui: 

E eu a invejava (...) O que eu invejava era a oportunidade de amar, era 
aquele tranqüilo direito de posse que Glória se arrogava sobre um homem, 
sobre um vivente, e a alegre submissão dele, a felicidade que parecia sentir 
em ficar calado, segurando a mão dela, o sorriso de aquiescência terna 
com que se deixava apresentar por Glória: ‘Afonso, o meu noivo’ 
(QUEIROZ, 1992, p. 70). 
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Ainda sobre a dicotomia entre a mulher antiga e a mulher nova vale dar atenção 

especial à obra Dôra, Doralina. Esta obra narra paralelamente a história de duas mulheres 

que vivem uma cumplicidade, pois ambas reivindicam, cada uma a seu modo, o lugar da 

mulher na sociedade. Senhora é a típica representante de uma ideologia patriarcal, enquanto 

Dôra, ao migrar para o urbano, representa a mulher nova que encarna os problemas na 

tentativa de conciliar uma vida afetiva aos anseios de liberdade que fora buscar na rua.  

Dôra, protagonista de 1975, é uma mulher que não teme o casamento, pelo 

contrário, deseja-o, mas o casamento vislumbrado por ela é aquele feito por amor e não por 

imposição ou conveniência; ela vive em concubinato contrariando os dogmas da época em 

que o romance fora ambientado, ou seja, década de 30, para uma mulher que estivesse em 

consonância com as regras sociais. 

Senhora, mãe de Dôra, assim como Maria Moura, comanda um universo masculino; 

ambas possuem um caráter forte. Senhora era uma mulher de olho agateado que não era 

azul nem verde, pele de uma cor muito branca, rosto corado e peito seguro. Seu andar era 

firme nas pernas grossas; era moça ainda, sua voz era clara como uma sineta e os dentes 

sãos e brancos. A imagem da mulher forte nos moldes nordestinos contrasta com a 

descrição de Dôra, que representa a mulher inadaptada ao ambiente rural “meus fiapos de 

perna, as ancas finas, o peito batido, o cabelo comprido estirado” (QUEIROZ, 1987, p. 15). 

O nome de Senhora não é evidenciado na obra como se a personagem não valesse 

por si, mas representasse um tipo, uma figura criada. O leitor conhece Senhora através 

apenas do olhar de Dôra; um olhar contaminado por sentimentos de rancor e amargura: 

“passaria até anos sem me lembrar de Senhora. Mas teve um tempo em que ela me doía e 

me feria e ardia como uma canivetada aberta” (QUEIROZ, 1987, p. 4). A narradora revela 

sua história tempos depois dos fatos ocorridos, seu olhar, portanto, não está livre de suas 

reflexões e de seus sentimentos modificados pelo tempo e confusos em sua cabeça. Dôra 

inicia sua narrativa esclarecendo ao leitor que é impossível contar sua história de forma 

imparcial, pois “doer, dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a vida toda é um 

doer” (QUEIROZ, 1987, p. 3). Dôra apresenta Senhora ao leitor falando sobre a dor e 

ressentimentos que essas lembranças provocam, mas apenas mais adiante é que se esclarece 

para o leitor que um dos pontos fortes da rivalidade entre mãe e filha se deu na disputa 
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pelos mesmos homens (o pai de Dôra e Laurindo) fortalecida na luta pela posse das terras 

de Soledade.  

Rachel de Queiroz vai deixando revelar, nas entrelinhas da narração de Dôra, 

Doralina que Senhora realmente amava Laurindo e o leitor começa a duvidar se Senhora 

traíra a confiança da filha por falta de caráter e autoritarismo, como a personagem-

narradora nos quer fazer crer, ou se fora levada a esta circunstância por uma ironia do 

destino em amar o mesmo homem que ela. A própria Dôra desconfia dos sentimentos de 

sua mãe antes mesmo de se casar com Laurindo: “Mas até hoje não posso jurar se Senhora 

quis mesmo casar com ele” (QUEIROZ, 1987, p. 20). Senhora não se sente motivada a 

lutar pela realização deste romance, pois, em sua condição de líder, um casamento poderia 

prejudicá-la: “Casar foi coisa que ela nunca pretendeu depois de conhecer a sua força de 

viúva. Dizia muitas vezes com ar de queixa, mas eu sabia que era mostrando poder: - 

Mulher viúva é o homem da casa. – Ou então: - Mãe viúva é mãe e pai” (QUEIROZ, 1987, 

p. 20).  

Senhora era conhecida e respeitada fora dos muros da fazenda. Comentava-se no 

povoado das Aroeiras sobre o casamento, alguns apostavam que Laurindo se casava com 

Dôra porque assim garantia a legítima do pai e depois vinha a herança da mãe. Mas “seu 

Cornélio disse que podia ser, de herança ele não entendia, mas entendia de gente, e 

duvidava muito que de qualquer jeito o agrimensor botasse a mão num vintém de nada, a 

não ser por morte da velha...” (QUEIROZ, 1987, p. 21, grifo nosso). 

A presença de Senhora é também intensificada com a ausência de memórias 

relativas ao genitor de Dôra. Este suspense tece em torno dele uma aura especial, formando 

uma inversão de papéis: a mulher (Senhora) é firme, calculista, sistemática; o homem (pai) 

é carinhoso, sensível, maleável.  

Na medida em que a narradora fala de sua mãe, também fala de si mesma, num jogo 

de espelhamento, pois que os episódios narrados no primeiro livro do romance em questão 

tanto iluminam a personalidade da mãe, Senhora, como da filha, Dôra. Apesar do 

ressentimento que a protagonista-narradora deixa entrever com relação a sua genitora e suas 

atitudes, há mais semelhanças que diferenças entre as duas. O gosto pelo poder é, sem 

dúvida, a maior semelhança entre elas, embora haja óbvia diferença de grau no exercício 

dele. Segundo Joanna Courteau, (1989b), a posse do pai seria o ponto inicial dos 
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desentendimentos entre mãe e filha e teria sua continuidade na luta pela posse do marido de 

Dôra. Pode-se entrever, no entanto, que a luta pela posse desses homens indica, na verdade, 

a luta pelo poder que o status dessas figuras masculinas representa, ou seja, há uma luta 

pelo poder.  

Rachel de Queiroz constrói neste romance duas mulheres fortes e determinadas, 

cada uma a seu modo, reagindo de maneira diferenciada ao amor. Senhora, que representa a 

mulher tipicamente adaptada aos valores cultivados no sertão, não assume seus sentimentos 

e/ou relacionamento com Laurindo, pois um envolvimento sentimental colocaria na 

berlinda sua posição de homem da casa. A figura da viúva altiva, decidida e, sobretudo, 

independente estaria abalada. Os sentimentos de Senhora em relação a Laurindo constituem 

um enigma, principalmente porque anos depois da morte de Senhora, quando Dôra retorna 

à Soledade, encontra um diário entre as coisas da mãe, que, curiosamente, registra o 

período do casamento de Dôra e Laurindo. Eram anotações discretas, enigmáticas e 

fragmentadas, mas que revelam que Senhora não fora tão indiferente ao que se passava 

como deu a entender na época. A representação desta personagem está metaforicamente 

relacionada à idéia da terra, que é lugar seco, árido, sólido. Dôra, por sua vez, tem sua 

imagem construída a partir de uma relação simbólica com a água. Ao migrar para o urbano, 

ela deixa para trás a imagem da matriarca e parte em busca de um mundo desconhecido, 

que exige dela uma nova construção de conceitos para o universo feminino. 

Metaforicamente, a água representa a renovação, numa importante associação entre os 

momentos de amor e a água. Dôra conhece o Comandante a bordo de uma embarcação no 

“Velho Chico” e o primeiro contato sexual com aquele que seria seu grande amor ocorre 

sob um temporal: “Até que veio uma noite de temporal. Começou cedo, antes que se 

acabasse o jantar ficou tudo tão escuro que  era igual a uma parede negra ao nosso redor” 

(QUEIROZ, 1987, p. 136). Maria das Dores entrega-se nesse relacionamento sem 

resistência.  

Senhora não demonstra que suas atitudes frente a Laurindo tenham sido escolhidas, 

mas parece ao leitor que não houve para ela outra alternativa diante dos fatos. 

Independentemente da situação, seu relacionamento com Laurindo seria mantido em 

segredo a fim de preservar sua autoridade diante de todos em Soledade. Dôra, ao contrário, 

após seu abandono da fazenda, reformula os próprios conceitos a respeito da relação 
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homem-mulher evidenciando seu amadurecimento desde que deixara a fazenda “não 

adiantava eu querer ou não, porque o meu corpo eu não tinha o direito de governar, eu vivia 

dentro dele mas o corpo não era meu. Já agora o corpo era meu, pra guardar ou pra dar, se 

eu quisesse ia, se não quisesse não ia, acabou-se. Era uma grande diferença, pra mim 

enorme” (QUEIROZ, 1987, p. 116). Dôra reconhece-se como sujeito – age, raciocina, 

escolhe. Disso decorre que a mulher nova não deve nem precisa ser submissa, pois ela 

mesma constrói o relacionamento que deseja e com quem deseja. E o melhor: assume e 

declara seu desejo, algo considerado tradicionalmente como pernicioso à moral de uma 

mulher direita. Posteriormente, ela reconheceria que certos cuidados de mulher que 

demonstrava com Comandante eram por devoção, ao contrário do que havia sido com 

Laurindo, por obrigação. 

O percurso traçado entre a mulher antiga e a mulher nova também se faz presente 

nas demais obras analisadas. Em O Quinze, Mãe Nácia representa a matriarca que, assim 

como Senhora, administra sozinha uma fazenda, mas a diferença é que a avó de Conceição 

submete-se à fé numa representação de mulher forte, mas tipicamente enquadrada nos 

moldes do patriarcalismo. Nesse sentido destaca-se D. Júlia, mãe de Maria José, na 

narração de As Três Marias. Esta figura impressionava Guta por ter um certo ar vitorioso, 

apesar de maltrapilha, tristonha e envelhecida antes do tempo, devido ao golpe sofrido pelo 

abandono do marido, quando seus filhos ainda eram pequenos. A força desta personagem 

reside no fato de ter resistido, mantendo sozinha os filhos numa chácara no fim da linha do 

Alagadiço. D. Júlia não era tão somente uma zeladora do lar, mas uma lutadora 

independente e valorosa, sendo prova de que a mulher podia vencer dentro de uma estrutura 

social injusta.  

Assim como as protagonistas, representantes do novo, as personagens periféricas, 

representantes do antigo, acentuam a força da mulher que sabe se impor, mesmo que de 

forma velada, dentro de um contexto familiar de tradição patriarcal. Mãe Nácia, D. Júlia, 

Senhora não passam despercebidas na narrativa das três obras em análise; por serem 

mulheres que se destacam no papel de matriarcas, mostram sua força, apesar de 

perpetuarem a tirania familiar. Evidencia-se, neste estudo o percurso das protagonistas, mas 

a força das personagens secundárias também existe.   
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4 – Percursos de amadurecimento no contexto familiar: novas “marias”.  

 

 A família marca decisivamente a idéia de percurso na obra racheliana, haja vista que 

o deslocamento do regional para o urbano indica, de certa forma, a ruptura com o contexto 

familiar que representa os grilhões patriarcais. 

As personagens em estudo revelam transformações significativas no percurso entre 

a casa, que neste contexto indica metaforicamente a proteção familiar alicerçada nos 

moldes patriarcais, e a rua, que simboliza o novo, o urbano, o desafio na construção de uma 

mulher que busca a conquista em seu espaço social.  

Roberto DaMatta, na obra A Casa e a Rua: espaço, cidadania, mulher e morte no 

Brasil (1997), defende que a mudança de espaço gera a mudança comportamental. Segundo 

estudos deste antropólogo, o código da casa e da família é avesso, dentre outros, à 

mudança, ao individualismo e ao progresso, enquanto o código da rua estaria aberto ao 

legalismo jurídico e ao progresso individualista. Segundo suas conclusões, o discurso torna-

se diferente, haja vista que em casa, em geral, o comportamento observado é marcado por 

um conservadorismo palpável enquanto que na rua o discurso se mostra mais ousado; 

nesses diferentes contextos espaciais, as relações sociais também são diferenciadas. O 

referido autor mostra, ainda, como a gramática social da casa brasileira está impregnada de 

metáforas e símbolos que revelam o lado negativo da rua em oposição ao aconchego e 

proteção da casa. As “marias”, protagonistas das obras em análise, apesar da grande força 

atrativa que demonstram sentir pelo espaço urbano, voltam sempre ao espaço da casa, 

marcando um percurso do sertão para o urbano e de volta para o sertão. A casa, na ficção de 

Rachel de Queiroz, inclui a terra, constituindo um patrimônio sólido e seguro. Conceição de 

O Quinze apesar de sua decisão de permanecer solteira, num contexto em que mulher 

solteira é um “aleijão”, mora, após o retorno de dona Inácia ao Logradouro, velha fazenda 

da família perto do Quixadá, “com as Rodrigues”, ratificando a importância da casa. Maria 

Augusta, a Guta de As Três Marias, após vivenciar uma experiência significativa num 

ambiente urbano do Rio de Janeiro, volta à Fortaleza onde morava com Maria José e, 

posteriormente, ao Cariri, sertão onde moravam seu pai, madrasta e meios-irmãos. O 

percurso de Guta deixa clara a importância da casa na obra de Rachel de Queiroz numa 
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trajetória cíclica (Cariri - Fortaleza - Rio de Janeiro - Fortaleza - Cariri). Dôra, a Maria das 

Dores da obra Dôra, Doralina, sai da fazenda Soledade a fim de morar na pensão de 

D.Loura, local onde conhece S. Brandini e sua esposa Estrela, donos da Companhia de 

Comédias e Burletas Brandini Filho em que posteriormente trabalha; mais tarde vai para o 

Rio de Janeiro, onde mantém um relacionamento com o Comandante, e retorna ao ponto 

inicial da narrativa: sua casa na fazenda Soledade. A trajetória das heroínas de Rachel, em 

certa medida, repete o percurso das heróis míticos ou bíblicos (filho pródigo), que deixam a 

casa familiar e, ao retornarem, voltam mais sábios e amadurecidos em razão dos percalços 

da travessia.  

Rachel de Queiroz, de origem cearense, mas vivendo no Rio de Janeiro boa parte de 

sua fase adulta, revela em sua obra a tensão de forças antagônicas entre a casa e a rua. Esse 

afastamento da cidade natal e, conseqüentemente, dos laços familiares e do contexto 

provinciano é elemento estruturante de sua obra. Cenários e personagens vão revelar a 

intimidade da autora com a vida no campo e na cidade. A obra de Rachel de Queiroz, busca 

a construção de uma nova identidade feminina, subvertendo os conceitos cristalizados 

numa sociedade nordestina patriarcal.  

A obra dessa romancista tem forte representação do elemento feminino numa 

sociedade alicerçada pelos valores patriarcais que são, com ela, acentuadamente 

contestados por meio do percurso casa – rua – casa. As protagonistas ainda se mostram 

enredadas no contexto familiar mesmo em suas migrações para a rua. Apenas Maria Moura 

quebra essa regra, mas essa ruptura fica justificada porque, para se defender e ser 

respeitada, ela teve de figurar como homem: cortando os cabelos e ocupando o espaço 

masculino. Adotou uma postura masculina física e psicologicamente, assumiu qualidades 

mais próprias ao homem naquela época. A trajetória das personagens em estudo as leva a 

uma investigação sobre si próprias, por um processo doloroso que exige o abandono de 

todas as máscaras; não se tratando, entretanto, de uma vitória, mas de um percurso de 

amadurecimento. Sobre isso, Elódia Xavier, em sua obra Declínio do Patriarcado. A 

família no imaginário feminino (1998), afirma “as personagens femininas de Rachel 

rompem com a ‘casa’ para experimentar o mundo da ‘rua’; se nem sempre têm sucesso e 

voltam desiludidas, outras aí se realizam e, até mesmo, como Maria Moura, tornam-se 

poderosas, apesar dos pesares...” (1998, p. 42).  
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Joanna Courteau revela em seu artigo “As heroínas problemáticas nos romances de 

Rachel de Queiroz” que a romancista dotou suas heroínas de problemáticas tipicamente 

femininas. Elas estariam às voltas com o problema central a todas as mulheres, que é o da  

realização pessoal (1989, p. 124). As heroínas de Rachel de Queiroz são essencialmente 

humanas, apesar de conter elementos universais e estereotípicos; e sua problemática é única 

e própria de cada personagem sem perder a universalidade. Suas protagonistas são 

caracterizadas como “heroínas” por Joanna Courteau por terem consciência do dilema 

feminino e, através de vários estágios da problemática feminina, as protagonistas voltam 

para casa, algumas mais outras menos amadurecidas. 

Conceição, protagonista de O Quinze, mantém laços afetivos com a avó que a criara 

desde que lhe morrera a mãe (a obra não faz referências ao pai da personagem). Conceição 

trata carinhosamente sua avó por Mãe Nácia; sua criação se deu dentro de um contexto em 

que as tradições eram valorizadas, mas há um diferencial: Conceição constrói sua 

personalidade baseada em leituras libertadoras e críticas que vinham da biblioteca de seu 

avô, a qual continha mais de cem títulos. A casa de Mãe Nácia era seu aconchego no 

período de férias escolares (Conceição era professora) e também o local onde ela recebia 

muito carinho e atenção: “Ali tinha a moça o seu quarto, os seus livros, e, principalmente, o 

velho coração amigo de Mãe Nácia” (QUEIROZ, 1993, p. 9). A casa, para Conceição, tinha 

a representação da segurança e da continuidade da tradição. A moça tinha consciência de 

que a vida vivida nos moldes impostos pela sociedade patriarcal trazia uma felicidade 

tranqüila, apaziguada e conformada, mas sua necessidade de encontrar outro significado 

para a vida e de buscar realização em outro lugar fazia com que ela desobedecesse ao 

comando da natureza. A personagem, observando Lourdinha, irmã de Vicente, revela ao 

leitor o confronto que se forma entre a tranqüilidade da casa e o desafio da rua: “Conceição 

ficou olhando pensativamente a moça afastar-se, graciosa, feliz ao braço do marido, 

levados ambos pela mesma passada uniforme, como que movida por uma só vontade” 

(QUEIROZ, 1993, p. 147), mas ao ser questionada por que não se casa e compartilha da 

mesma felicidade gozada por Lourdinha, ela conclui: “Tenho certeza de que nasci para 

viver só...” (QUEIROZ, 1993, p. 143). 

Conceição é uma personagem lúcida acerca de sua condição feminina. Consciente 

de sua condição de mulher solteira aos vinte e dois anos de idade, dizia “alegremente” que 
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nascera solteirona, apesar da tradição local e da crença da avó de que “mulher que não casa 

é um aleijão...”. Mostra-se, então, evidente o confronto entre a casa e a rua, ou seja, a 

marca que a família, com suas tradições, impõe à mulher transformando em uma espécie de 

culpa o que a personagem feminina de Rachel de Queiroz começa a questionar na década 

de 30. Em discurso indireto livre, forma de expressão que, ao invés de apresentar a 

personagem em sua voz própria (discurso direto), ou de informar objetivamente o leitor 

sobre o que ela teria dito (discurso indireto), aproxima narrador e personagem, dando-nos a 

impressão de que passam a falar em uníssono, Conceição confronta a tradição e as idéias 

em que acredita: “Estaria com razão a avó? Porque, de fato, Conceição talvez tivesse umas 

idéias; escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscara dois sonetos, e às vezes lhe acontecia 

citar o Nordau ou o Renan da biblioteca do avô” (QUEIROZ, 1993, p. 10, grifo da autora). 

As idéias que permeiam a consciência de Conceição não estão em alinhamento com o 

mundo oferecido a ela pela tradição feminina da família; o destaque dado pela romancista à 

expressão “umas idéias” gera a ambigüidade sobre o fato dessas idéias serem questionadas 

pela avó apenas, e, no caso, Conceição estaria ironizando esta tradição, ou se a própria 

personagem questiona sua conduta que é contrária ao que aprendera em casa. As idéias de 

Conceição foram geradas não a partir de leituras gratuitas, mas de uma literatura de peso 

que, até mesmo para os dias de hoje, são consideradas obras altamente críticas, valendo 

ressaltar que sua herança literária advém do universo masculino, uma vez que a biblioteca 

de sua casa pertencera ao seu avô. E há de se considerar neste fato que a personagem criada 

em 1930 por Rachel de Queiroz é uma mulher que ultrapassa o estereótipo de uma 

sociedade patriarcal nordestina. Considerando a construção da mulher como leitora e 

analisando a história da leitura no Brasil, pode-se dizer que os textos direcionados ao 

público feminino, desde o início, ficaram restritos aos romances açucarados, à culinária, às 

questões relacionadas aos filhos (e no máximo aos alunos), à beleza e a qualquer outro tema 

que não exigisse grandes reflexões, outras questões poderiam desvirtuar as mulheres de 

suas funções de esposa e mãe e como afirma Elódia Xavier, na obra já mencionada, “em 

nome da preservação dessa família, mantém-se o baixo nível de educação feminina, 

fornecendo à mulher, apenas, a formação necessária à educação dos filhos” (1998, p. 23). 

Conceição, no entanto, ao optar por leituras de cunho socialista, transgride os dogmas 

cristalizados no espaço e no tempo em que vive: “Chegara até a se arriscar em leituras 
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socialistas, e justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das tais idéias, estranhas e 

absurdas à avó” (QUEIROZ, 1993, p. 10).  

Conceição sabe que deve criar seu próprio ambiente e um estilo de vida que 

substitua as tradições femininas da época, as quais estão intimamente entrelaçadas com as 

idéias de matrimônio e maternidade. A protagonista de O Quinze representa uma mulher 

que ainda está presa, assim como a maioria das mulheres, às tradições. Ela percebe que para 

que haja uma mudança no direcionamento de sua vida, a escolha implica renúncia, e ao 

optar por um caminho diferente há de se preencher o vazio que se forma: “Mãe Nácia, 

quando a gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família, tem que arranjar outras 

coisas com que se preocupe...Senão a vida fica vazia demais “ (QUEIROZ, 1993, p. 124). 

Essa personagem recusa-se a casar com o jovem por quem se sente atraída (Vicente, um 

proprietário rural), pois viver com ele significaria abandonar sua ideologia de vida. Pode-se 

considerar esta como uma atitude feminista em nossa literatura, mas chamar esta etapa de 

feminista não significa dizer que ela é panfletária.  

A maneira como a sociedade se configura histórica e filosoficamente determina a 

forma romanesca moderna. De acordo com os estudos de Georg Lukács, em A Teoria do 

Romance (2000), o romance moderno estaria ligado à subjetividade do homem, à relação 

com o mundo e às problemáticas que enfrenta dentro da realidade que o cerca. 

Diferentemente do herói épico, que é objetado como representação de um povo, o 

romanesco é singular e subjetivo buscando reconciliar-se com o mundo e consigo mesmo, 

tratando, inclusive, de sentimentos. O herói romanesco vislumbra as implicações das ações, 

o resultado das relações, apesar de destacar a relação solitária do sujeito no social que o 

abarca.  

De acordo com Lukács (2000), o herói busca constantemente aproximar-se de suas 

aspirações. A procura do herói é sempre influenciada física e psicologicamente pela 

tentativa de satisfazer tais aspirações. Sob este enfoque, Lukács conceitua o herói 

romanesco como problemático, visto que ele está em construção, em processo de 

amadurecimento ao lidar com a realidade que o cerca. Este já não teria, como outrora fora o 

herói épico, um caráter heróico e venturoso. Ao contrário, a interioridade do herói é o 

ponto-chave no romance, pois é ela que vai ser influenciada pelas ações que o cercam; é a 

relação do protagonista com o mundo e sua permanente busca pela libertação que 
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permearão suas ações. Este herói não necessita representar a sociedade, visto que se 

envolve em sua busca pessoal; suas atitudes representam a natureza humana em si. O herói 

romanesco é problemático, pois é incompleto, inquieto, em constante conflito com o 

mundo. A extensão do romance, portanto, se configura a partir do percurso do herói. Uma 

vez iniciada sua busca, é começada a história, que se estende até o momento em que ele 

atinge determinado nível de auto-conhecimento, que o deixa consideravelmente mais 

satisfeito do que se encontrava quando começou sua jornada.  

Guta, protagonista de As Três Marias, é classificada por Joanna Courteau como 

“heroína problemática”, que é definida por Michelle Murray, citada na obra de Joanna 

Courteau, como “Woman begins to be problematical to herself and others when her 

consciousness develops to a point where she sees herself entitled to an individual life rather 

than to impersonal predestination" 1 (MURRAY, 1973 apud COURTEAU, 1989, p. 124).  

Ou seja, a não adequação da mulher ao que a sociedade convencionou como sendo o 

comportamento adequado, gera a problemática. Segundo Courteau, professora da 

University of Wisconsin-Madison, em contraste com um retrospecto das mulheres “marias” 

dos demais romances em foco, que encontram uma solução satisfatória para a questão do 

que fazer da própria vida, Guta surge à parte como a heroína problemática e serve de 

veículo para revelar os pensamentos de Rachel de Queiroz sobre a condição feminina. 

Rachel seleciona cuidadosamente um ambiente ideal para o desenvolvimento de aspectos 

do dilema feminino e a família exerce um papel fundamental na construção desta 

personagem: a família de Guta é a típica representação de uma família bem estruturada que 

não justificaria a evasão da casa para a rua. Mais ainda, a casa representa a proteção que 

teria impedido qualquer sofrimento de Guta. Dona Júlia, diante da possibilidade da 

gravidez de Guta, afirma: “- Pobrezinha, você não é culpada de não ter mãe...” (QUEIROZ, 

1992, p. 156). 

Courteau (1989) afirma que Guta estaria protegida dos imperativos primordiais de 

um meio perturbador. Guta não é pobre nem socialmente desprivilegiada. Nada em sua 

infância poderia levá-la a desenvolver complexos psicológicos estranhos: não há dúvidas 

religiosas, nem sensação de culpa que a impeçam de buscar sentido para a sua existência. 

                                                 
1 A mulher começa a ser problemática para si mesma e para os outros quando sua consciência se desenvolve a 
tal ponto que ela se vê detentora de uma vida individual em vez de fadada a uma predestinação impessoal 
(Tradução livre). 
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Essa construção cuidadosa da personagem Guta, como livre de empecilhos externos, 

possibilita a Rachel utilizá-la como veículo para a expressão do dilema feminino, que é a 

questão básica: “o que uma mulher deve fazer?” Diante da vida bem resolvida de Guta, a 

resposta para tal pergunta torna-se mais necessária. A mãe de Guta, que era romântica, 

bonita e vivaz, morreu quando esta tinha apenas sete anos: “Eu tinha apenas sete anos 

quando mamãe morreu, e estava longe, passando uns dias fora” (QUEIROZ, 1992, p. 36). 

Embora o elo familiar tenha se partido para Guta com a morte de sua mãe, o conceito social 

da família não foi abalado: “Nunca falo em minha família. A verdade é que mal me lembro 

de que tenho família, pai, irmãos, madrasta. Não tenho mãe e quem não tem mãe não tem 

família” (QUEIROZ, 1992, p. 35). Apesar da declaração a própria narradora reconhece que 

as estruturas familiares permaneceram: “A minha infância, sempre a dividi em duas fases: 

‘o tempo de mamãe’ e ‘depois’” (QUEIROZ, 1992, p. 37) como esclarece adiante: 

’Depois’ tudo mudou lá em casa. Não para pior, todo o mundo dizia até 
que para melhor. Havia agora ordem, equilíbrio, economia. A louça não se 
quebrava tanto, eu vivia penteada e limpa no meu vestido de luto. 
Comecei a ir à escola. Ninguém via mais os robes de mamãe jogados por 
cima da cama, ninguém me deixava mais fazer trem com as cadeiras da 
sala (QUEIROZ, 1992, p. 39). 

 
Ela foi criada por uma madrasta admirável que, graças à sua eficiência, consciência, 

seriedade e habilidade de organização, ofereceu a Guta um lar caloroso cheio de conforto e 

facilidades. Mas, a família causa tédio em Maria Augusta e ela recusa o padrão doméstico 

logo que sai do internato; o lar se lhe afigura aborrecido, monótono e intruso, e a rua é 

apontada como uma solução.  

De forma que, quando vi no jornal o edital de um concurso para 
datilógrafo em Fortaleza, agarrei-me a essa esperança com tanta 
tenacidade e energia que Madrinha cedeu, papai cedeu, trouxe-me para 
fazer o concurso, visitou amigos, conseguiu a nomeação. 
Comecei a trabalhar. E parecia-me que a felicidade começava. Viver 
sozinha, viver de mim, viver por mim, livrar-me da família, livrar-me das 
raízes, ser só, ser livre! (QUEIROZ, 1992, p.  62). 

 

Em As Três Marias a monotonia que a família representa se justifica pelo fato de a 

personagem buscar constantemente um espaço para a investigação acerca do ser humano, 

sua natureza e seus conflitos. A presença cotidiana da família não lhe deixa tempo e 

isolamento necessários para a reflexão.  
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Guta anseia por desvincular-se do cerco familiar, porque sabe que essa mulher 

doméstica torna-se invisível revelando, conforme estudos de Elódia Xavier na obra Que 

corpo é esse? O corpo no imaginário feminino (2007), “a inexistência da mulher como 

sujeito do próprio destino” (2007, p. 34). Guta critica sua madrasta que está totalmente 

adaptada a esse contexto: “Ai, não é propriamente uma mulher, é um escoteiro. Papai não a 

ouve, nunca discute, não tem preferências nem desejos” (QUEIROZ, 1992, p. 40). O papel 

que a mulher deve desempenhar no seio familiar já está definido pela sociedade, e é essa 

imposição de conduta que Maria Augusta questiona nas entrelinhas: “Antes das férias do 

último ano Jandira nos surpreendeu com uma notícia sensacional: estava noiva. (...) O 

noivo era homem do mar, de fala vagarosa e profunda, andar pesado, alma singela, não 

cuidara da origem dolorosa da noiva, queria apenas uma mulher e queria Jandira”. 

(QUEIROZ, 1992, p. 57, grifo nosso). O noivo não buscava uma mulher companheira, com 

quem pudesse compartilhar opiniões e anseios, mas apenas uma mulher que fosse capaz de 

desempenhar tão somente o papel que lhe cabe neste contexto do casamento e da família. 

Guta cansava-se das obrigações do lar e a casa impunha-lhe o medo do aprisionamento. 

O fim apologético daquilo tudo era preparar em mim a futura mãe de 
família, a boa esposa chocadeira e criadeira. (...) E ninguém me entendia, 
admiravam-se que, depois de tantos anos de reclusão e disciplina, eu só 
quisesse, só aspirasse à liberdade e aos prazeres proibidos (QUEIROZ, 
1992, p.  61). 

 
O internato em que Guta viveu por um período de sua juventude é a extensão da 

família e, como tal, representa o impedimento para seu amadurecimento enquanto mulher 

autônoma: “O ar dali nos sufocava, parecia-nos que nos impunham anos excessivos de 

infância. Sentíamos uma sensação humilhante de fracasso, de retardamento, de mocidade 

perdida” (QUEIROZ, 1992, p. 59).  

As regras morais nas primeiras décadas do século XX eram ditadas, também, pela 

igreja Católica, que impunha seus preceitos por meio das escolas e púlpitos, pregando 

casamento indissolúvel e prole numerosa. A moral sexual cristã disseminada no internato 

em que Guta vivia estigmatizava as mulheres que se separavam do marido e condenava a 

sexualidade feminina desligada de fins reprodutivos. O colégio de Guta adotava a prática de 

segregar os alunos por sexo. Reproduzia-se sem grandes barreiras a educação de meninas 

reprimidas sexualmente, voltadas para os afazeres domésticos, sem direito sequer a sonhar 

com carreiras profissionais de prestígio na época.  
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E além, rodeando outros pátios, obrigando outras vidas antípodas, lá 
estavam as casas do Orfanato, onde meninas silenciosas, vestidas de 
xadrez humilde, aprendiam a trabalhar, a coser, a tecer as rendas dos 
enxovais de noiva que nós vestiríamos mais tarde, a bordar a camisinha 
dos filhos que teríamos (QUEIROZ, 1992, p. 17).  

 
Esse trecho da narrativa esclarece a educação feminina que, mesmo acentuando as 

diferenças sociais, ratifica o papel das mulheres na sociedade. As órfãs, que eram pobres, 

limitavam-se a bordar os enxovais que fatalmente as internas mais abastadas usariam em 

seu destino certo de esposas e mães. Destino este considerado privilegiado, que não estava 

sequer ao alcance das órfãs. 

Da mesma forma que Guta, Doralina, protagonista do romance de 1975, busca a 

construção de uma identidade independente, que após algumas experiências fracassadas 

dentro do seio familiar se dá através da ruptura com o ambiente de origem – a casa. 

Enquanto Maria Augusta, depois de dolorosas experiências, volta para a casa do pai, 

desencantada e desiludida, Dôra representa uma evolução neste aspecto, pois o retorno para 

casa se faz depois de um amadurecimento visível da protagonista. 

Segundo Elódia Xavier (1998), em Dora, Doralina o espaço da casa é marcado pela 

hierarquia, enquanto que o universo da rua é ambíguo; não há limites rígidos entre a ordem 

e a desordem. Esta narrativa está dividida em três partes, em que é possível notar a 

oposição do mundo hierarquizado da casa (“O livro de Senhora”) ao ambiente fluido e 

ambíguo da rua (“O livro da Companhia”), para finalizar com o espaço da emancipação e 

maturidade afetiva (“O livro do Comandante”). 

A família de Dôra é constituída apenas por ela, sua mãe, Senhora, e a lembrança de 

seu pai já falecido. O relacionamento da protagonista com sua mãe é bastante conflituoso e 

aponta para uma relação de disputa no território da fazenda Soledade. Seu pai é pouco 

citado ao longo da narrativa, mas tem uma forte representação no título da obra. O nome 

Dôra representa a dor, a desilusão da protagonista frente aos vários conflitos que enfrenta; 

esta era a forma como Senhora a tratava. A personagem revela em uma conversa entre ela, 

Senhora e Xavinha que não gosta de seu nome, Maria das Dores, preferindo Doralina, 

forma como seu pai a tratava na infância que representa uma carga positiva frente à vida. “- 

Seu pai levantava você nos braços, bem alto, e lhe chamava Doralina – ‘Doralina, minha 

flor!’ – Lhe fazia cócegas, você dobrava a risada, era tão pequenininha que ainda estava 

dizendo: ‘angu, angu!’” (QUEIROZ, 1987, p.14). 
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Diferentemente de Conceição, que nascera para “viver só”, e de Guta que 

questionava o casamento como uma conveniência a ser cumprida, Dôra desejava casar-se. 

Ao conhecer Laurindo ela vê nele uma beleza, que posteriormente é questionada “Hoje, 

tantos anos passados, me pergunto se Laurindo tinha mesmo aquela boniteza que me 

pareceu;” (QUEIROZ, 1987, p. 18). Dôra busca preencher, por meio deste relacionamento 

com Laurindo, o vazio interior – vazio que resulta da necessidade de fazer de sua vida algo 

com significado. O casamento, para Dôra, naquele momento se mostra como uma 

alternativa que favorece a conquista da autoridade que Senhora, como dona da casa, 

gozava. Senhora cobra um casamento para Dôra como uma tradição que a filha não tem 

condições de cumprir, o que indiretamente reforça a idéia de que mulher que não casa é um 

aleijão: “- Mas quando eu me casar, como é? E aí Senhora punha os olhos em mim, de alto 

a baixo – meus fiapos de perna, as ancas finas, o peito batido, o cabelo comprido estirado:  

- Se casar.”  (QUEIROZ, 1987, p. 15). A rebelião contra o papel da mulher na sociedade 

não é expressa, nesta obra, através da rejeição ao casamento, mas sim pela constante 

disputa com sua mãe e a rejeição à mesma, a quem ela devota a primeira parte de sua 

retrospectiva. Segundo Courteau (1989), essa rivalidade pode ser vista como esclarecedora 

da aliança social entre mãe e marido para escravizar e subjugar a jovem figura feminina. 

Enquanto Maria Conceição (O Quinze) e Maria Augusta (As Três Marias) rejeitam a 

imposição de uma sociedade tradicionalista rechaçando o casamento, Maria das Dores 

(Dôra, Doralina) rejeita a mãe, que é a representante desta sociedade patriarcal. “By 

rejecting her mother, Dôra rejects  the life foisted on her by the former as the immediate 

representative of the whole Northeastern society” 2 (COURTEAU, 1989, p. 140). 

 O tradicionalismo típico de uma sociedade patriarcal, que pôde ser observado no 

romance de 1930, se repete nas reminiscências de Dôra, que assim como Conceição fora 

criada para representar a donzela incólume do Nordeste: “no tempo das férias Senhora tinha 

a mania de me obrigar a fazer renda – ‘ocupação de moça branca, em vez de sair correndo 

pelo mata-pasto, junto com as molecas’” (QUEIROZ, 1987, p. 24). Notadamente as 

tradições são passadas de geração por geração, e Dôra, após seu retorno para casa aceita 

esta herança.  

                                                 
2 Ao rejeitar sua mãe, Dôra rejeita a vida que aquela lhe impingiu, como representante de toda a sociedade 
nordestina (Tradução livre).  



65 
 

 

Dia de domingo, então, voltava até a rotina velha da leitura do Flos 
Sanctorum, que vinha desde os meus tempos de criança (...) Embora assim 
o chamassem, o Flos Sanctorum trazia impresso na capa outro nome: 
‘Santuário Doutrinal’. Continha (continha não, contém, porque ainda o 
possuo) (...) Esse OMP me enganou muito tempo, eu pensava que fosse 
alguma fórmula religiosa; só depois de moça vim a saber que eram as 
iniciais da bisavó: Olívia Miranda Pimentel (QUEIROZ, 1987, p. 44-45). 

 
O relacionamento entre Senhora e Dôra era colidente e não deixava transparecer o 

amor entre mãe e filha. Ao contrário, a sensação de disputa e rivalidade é sempre 

evidenciada. Dôra casa-se com Laurindo como se ganhasse um jogo cuja rival era Senhora. 

“Eu tinha vinte e dois anos, ela tinha quarenta e cinco – e Laurindo casou comigo. Um dia, 

antes do noivado, eu vinha pelo corredor e escutei uma das mulheres dizendo na cozinha: - 

A viúva se enfeita toda, mas é a menina que pega o moço” (QUEIROZ, 1987, p. 20). A 

disputa não se limitava apenas ao campo afetivo, mas, principalmente, no que se refere ao 

domínio do poder em Soledade, em que, conforme afirmação de Elódia Xavier  “a família 

corresponde ao modelo hierárquico, baseado na desigualdade e na diferença de privilégios 

entre os membros” (1998, p.33). A desigualdade apontada por Elódia, evidencia-se no 

trecho: 

Pra dizer tudo, naquela casa da Soledade nunca me senti propriamente 
uma dona, mais como uma hóspede que não tinha ninguém por mim nem 
possuía nada de meu. Eram tudo as comadres de Senhora, as cunhãs de 
Senhora, os cabras de Senhora. A casa de Senhora, o gado de Senhora. 
Aliás, ninguém no geral da fazenda nem mais dizia Senhora – só ‘a Dona’, 
‘A Dona quer’, ‘A Dona mandou’ (QUEIROZ, 1987, p. 23).  

 
O deslocamento de Dôra da casa para a rua dá-se quando ela percebe sua condição 

de prisioneira, principalmente na aliança marido-mãe. Há a iniciação em sua trajetória rumo 

à liberdade em que o conceito de anjo do lar será posto em xeque, no momento de sua 

partida quando, logo após a morte de Laurindo, ela sai “vestida de azul” apesar dos 

protestos de Senhora que estava preocupada com o escândalo que isso causaria na 

sociedade.  

A primeira parte da narrativa “O Livro de Senhora” encerra-se com a formação de 

um novo ciclo no percurso de Dôra. Mais do que tirar o luto e sair, se pudesse “tirava a 

pele, arrancava os cabelos, saía em carne viva” (QUEIROZ, 1987, p. 60). Há uma ruptura 

dramática com o contexto familiar original e a protagonista vai consolidar outro conceito 

para a família, quando ela adota S. Brandini e Estrela na função de seus pais: “Seu Brandini 

queria tomar conta de mim como se eu fosse filha dele, cumprindo a promessa feita a 
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D.Loura (...) Estrela também me recomendava cuidado, dizia que ia me dar seus conselhos 

de Lola, a Loba (...)”(QUEIROZ, 1987, p. 78), e para o casamento, que é, agora, um 

concubinato. A escolha desse novo conceito para os laços afetivos e familiares para Dôra é 

importante porque indica a visão de Rachel de Queiroz, segundo Courteau (1989), de que 

uma mulher, para crescer e ser livre, precisa de um suporte muito diferente daquele dado 

pelo meio onde Dôra nasceu. A família de Dôra em “O Livro do Comandante” é composta 

de maneira muito diferente daquela retratada em “O Livro de Senhora”. O Comandante 

representa seu par sexual e, mesmo não sendo o homem perfeito (ele era ciumento, bebia 

demais, esteve envolvido em negócios escusos), ela o amava e viver maritalmente foi uma 

escolha dela longe das obrigações que a tradição impõe. Dôra vivencia essa experiência 

amorosa e após a morte do Comandante, em sua solidão, sente-se livre para continuar 

vivendo a vida que escolhesse. Escolhe o retorno para casa, onde ela imita a mãe ao invés 

de rejeitá-la. Seu objetivo era salvar a fazenda, salvando-a ela própria, numa renovação em 

espiral.  

A família atua para as personagens em estudo como uma “linha de dominação” que 

cerceia seus atos e cristaliza conceitos vigentes numa sociedade patriarcal, Rachel de 

Queiroz inova porque “está entre as romancistas pioneiras que no Brasil focalizaram 

criticamente o cerceamento à liberdade de pensar e agir, duramente imposta à mulher pela 

sociedade tradicional” (COELHO, 1993, p. 315). Neste contexto, a obra de Rachel 

subverte, por meio de reflexões e ações de suas personagens femininas, os conceitos 

cristalizados pela família em que se questiona a posição da mulher na sociedade ou a 

imagem-de-mulher que essa família (dentro de um contexto cultural) consagra como 

verdadeira e absoluta, mas que já não corresponde, segundo Nelly Novais Coelho, à 

verdade dos novos tempos. 

As personagens de Rachel são mulheres que se sentem interiormente livres e que 

assimilam uma verdade superior. Evadem da casa para a rua sem se deixarem levar pelo 

caminho fácil da prostituição legal ou ilegal, não são mulheres que se casam por 

conveniência nem se lançam à promiscuidade.  

A migração das protagonistas das três obras analisadas para o urbano não 

desconsidera o sertão, tendo em vista que as freqüentes incursões ao passado cumprem o 

papel de atar as pontas do percurso existencial dessas mulheres. A densidade das segunda e 
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terceira partes do romance Dôra, Doralina, assim como de As Três Marias, alimenta-se 

também das lembranças do sertão, servindo-se de salvo-conduto para que Dôra e Guta 

reencontrem no fim uma convivência, se não pacífica, amadurecida com suas solidões. As 

personagens protagonistas de As Três Marias e Dôra, Doralina encontram no sertão o 

ambiente ideal para corporificar a única posse real, mesmo que tivessem condições de 

continuar vivendo no urbano. 

Na obra de Rachel de Queiroz, a função reguladora e moralizante é efetivada no 

espaço da casa em oposição ao espaço da rua e ao retirar, mesmo que momentaneamente, 

suas mulheres do contexto familiar, numa época em que mulheres eram criadas numa 

redoma, entre o bordado, os folhetins à espera de um casamento, Rachel de Queiroz quebra 

o molde da escravidão doméstica e questiona o “anjo da casa”, a casta e tímida rainha do 

lar, expondo uma relação social nada angelical, ao contrário, bastante dramática e 

conflituosa, com mulheres que buscam saídas para o destino previsível e castrador daquelas 

sociedades das quais faziam parte. 

Conclui-se que as protagonistas das obras O Quinze, As Três Marias e Dôra, 

Doralina de Rachel de Queiroz, apesar de questionarem a casa e as tradições familiares em 

um sistema patriarcal, sempre voltam a essa casa mais amadurecidas, conscientes do 

percurso escolhido para vivenciarem suas experiências. Estão adaptadas à família, sem 

perder, entretanto, a consciência do mundo que querem construir para si. O retorno da 

heroína para casa, tratado no início desse capítulo, comprova que ela é consciente de suas 

conquistas, mas “aprende a viver” no mundo em que fora lançada. A rua autentica sua 

maturidade, mas não a desvincula de suas raízes.  
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CAPÍTULO III  

 

Percursos da criação literária de Rachel 

 

 

1 – Diálogo de Rachel com seus contemporâneos. 

 

Nos chamados romances da geração de 30, embora de diferentes formas, o 

confronto entre o Brasil rural e o Brasil urbano se presentifica como ponto nuclear de 

alguns dos mais importantes títulos da narrativa brasileira do século XX. Diversas obras 

desse período evidenciam o citado confronto. Mas qual a força das personagens femininas 

em obras de temática semelhante às de Rachel de Queiroz? Conforme os anseios dos 

escritores regionalistas, preocupados com a representação da sociedade, interessa-nos 

perceber como a literatura dos anos 30 representou a mulher, por meio da construção de 

personagens femininas alicerçadas nos moldes de uma sociedade em que o homem ditava 

as regras. 

Em A Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida, Lúcio, personagem principal, 

embora filho de velha elite agrária, fora modernizado pela escolarização na cidade e acaba 

questionando o horror da seca, da miséria e o atraso do latifúndio, enfatizando as diferenças 

entre o sertão e o urbano. Lúcio simboliza a utopia, assim como Conceição, protagonista de 

O Quinze, que se dedica a leituras de cunho socialista e se envolve com estes ideais de 

igualdade, apesar de ela aparentemente não atingir um verdadeiro entendimento político 

dos horrores do Nordeste, isto é, não compreender que a miséria tinha razões mais fundas 

que elementos da natureza. Tanto em A Bagaceira quanto em O Quinze os protagonistas se 

articulam a partir de dois planos profundamente ligados entre si: o plano social e o plano 

individual.  

Analisando, no entanto, a personagem feminina da obra de José Américo de 

Almeida, haja vista que nosso foco neste trabalho é a representação da mulher na literatura, 

percebe-se que Soledade não apresenta a mesma força que a Conceição de Rachel de 

Queiroz. Soledade não consegue transitar entre o sertão e o urbano e manter a plenitude de 

sua consciência; ela, ao contrário, divide-se entre esses dois mundos, representados por 
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Lúcio e Dagoberto, formando um elo entre pai e filho com ideais tão díspares a uma mesma 

realidade. O mundo de Soledade, assim como a própria história das secas, é de passividade. 

É por meio dessa personagem feminina que a trama de José Américo de Almeida se molda; 

Soledade transita na galeria de tipos criada pelo romancista; ela será o forte elo dramático 

entre o pai, Dagoberto, e filho, Lúcio, e a fidelidade de Pirunga. Será ainda, conforme 

afirma Adonias Filho (1969) o “motivo, em verdade, para que o código de honra se cumpra, 

descobrindo de maneira crua as reações sertanejas” (1969, p. 29). A verdadeira significação 

de Soledade reside na ação das demais personagens que são suscitadas por ela.  

É, portanto, por meio de uma personagem masculina que José Américo de Almeida 

marca a divisão entre o mundo rural e o mundo urbano, haja vista que Soledade não se 

sente preparada, nem mesmo tem consciência dessa necessidade, para viabilizar com 

sucesso o deslocamento entre o sertão e o urbano.  Segundo M. Cavalcante Proença, em A 

Bagaceira (2004), Soledade, “à revelia de seu criador”, se faz “marcante figura de mulher, 

conquistando não só o amor dos homens, mas todo o livro, que se tornou ‘o romance de 

Soledade’” (2004, p. xxii). Se Soledade se faz forte, não é por ganhar uma consciência 

crítica acerca de sua condição diante dos dilemas que se formam em sua trajetória, mas por 

ser o fio condutor da trama em que se envolvem pai e filho, seu papel, portanto, é explicar 

Dagoberto e Lúcio num jogo de espelhos, em que o narrador entende melhor as 

personagens masculinas por meio da personagem feminina. Nisso reside a principal 

diferença entre a personagem feminina de José Américo de Almeida e as personagens 

rachelianas que têm um perfil bem definido, pois em todas as suas obras as mulheres 

enveredam por caminhos que levam o leitor a refletir sobre o papel feminino na sociedade.  

Graciliano Ramos, na obra São Bernardo (1934), cria uma personagem feminina 

mais forte que a personagem de José Américo. Madalena se fará representante do mundo 

urbano, com suas idéias socialistas e humanitárias, enquanto Paulo Honório representa uma 

mentalidade típica do self-made-man com visão burguesa do mundo, sua fazenda é uma 

propriedade tocada com  mentalidade empresarial, sem preocupações humanitárias. O 

embate entre Paulo Honório e Madalena sintetiza o descompasso entre essas duas 

realidades. Assim como Conceição de O Quinze, a personagem de São Bernardo é 

professora e as leituras despertam nesta personagem uma consciência que colide com o 

sistema cultivado por Paulo Honório. Madalena não se entrega ao fatalismo determinista 
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como fez Soledade de A Bagaceira, mas não consegue a mesma força que as mulheres de 

Rachel de Queiroz. Numa sociedade em que “mulher que não casa é um aleijão”, 

Conceição permanece solteira por convicção, Guta retorna sozinha à sua casa, porém 

amadurecida e consciente de sua escolha, enquanto Madalena, que aparenta não amar Paulo 

Honório, casa-se com ele devido ao pragmatismo que este imprimiu na investidura de 

desposá-la assim como o fez para conseguir a posse da fazenda São Bernardo. Tudo o que 

principia em Paulo Honório com afetividade se degenera em posse. Sua esposa, porém, não 

obtendo êxito em sua luta por melhoria de vida dos empregados da fazenda e não 

conseguindo mudar a mentalidade do esposo se vê deprimida; o suicídio apresenta-se como 

única solução para uma mulher que não se deixou transformar em objeto daquele. Acerca 

disso, Alfredo Bosi, na História Concisa da Literatura Brasileira (2003), afirma: “Paulo 

Honório cresceu e afirmou-se no clima de posse, mas a sua união com a professorinha 

idealista da cidade vem a ser o único, e decisivo malogro daquela posição de propriedade 

estendida a um ser humano” (2003, p. 403). 

As divergências entre o casal começam a aparecer passados não mais que alguns 

dias do casamento, devido, principalmente, às idéias sociais avançadas de Madalena em 

relação aos empregados, para os quais deseja melhor tratamento e salários mais altos, 

demonstrando, conforme afirmação de Benjamin Abdala Junior (1993), preocupação com a 

situação social da fazenda. A luta de Madalena se trava devido à idealização de uma 

personagem feminina consciente da confusão em que vive Paulo Honório, que é segundo 

Benjamim Abdala Jr. “símbolo do chamado ‘capitalismo selvagem’” (1993, p. 41). Esta é 

maior contradição do protagonista: um capitalista com traços de senhor feudal. Madalena 

luta contra a grande rudeza (e até brutalidade) de Honório no plano das relações pessoais, 

do modelo social e do grande proprietário, dominador, inflexível, autoritário.  

A narrativa se faz em primeira pessoa em que um “eu protagonista” do sexo 

masculino procura recompor a sua existência, recapitulando-a para si e para os seus 

leitores. Algo similar ao processo de recuperação do passado de Bentinho, em Dom 

Casmurro, principalmente devido ao ciúme que aflora nos pensamentos de Honório. Sendo 

que os ciúmes doentios que Paulo Honório nutre pela mulher, Madalena, decorrem da idéia 

de posse e não da paixão; sob este ângulo, ele é diferente de Bento Santiago. Cerca de dois 

anos depois do casamento, Madalena tem um filho e no dia em que se comemoram os dois 
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anos de casamento, Paulo Honório encontra Luís Padilha colhendo flores no jardim a 

pedido de Madalena e uma idéia estranha se infiltra em seus pensamentos. Em um jantar – 

com a presença do jornalista Azevedo Gondim, do advogado João Nogueira e do padre 

Silvestre – todos discutem a situação política do país, ficando evidente, para Honório, que 

Luís Padilha e Madalena são partidários de mudanças: ele os encara como comunistas e 

materialistas e acha que estão conluiados para afastar do bom caminho os empregados.  

Madalena começa a definhar fisicamente; sua relação com o esposo está cada vez 

mais insustentável devido ao ciúme doentio que atinge o auge. As discussões e brigas 

aumentam em número e intensidade, atingindo extrema violência, a ponto de Madalena, 

depois de ofendida pelos palavrões de Paulo Honório, chamá-lo de assassino, sabedora que 

era do caso Mendonça. Paulo Honório encontra no pomar uma folha de papel com o 

rascunho do que julga ser uma carta de Madalena a algum homem. Enfurecido, a agride e 

pensa em matá-la. Madalena mostra-se serena e como que desligada do mundo, o que o 

intriga, principalmente por ela pedir-lhe que, no caso de vir a morrer de repente, trate bem 

d.Glória e distribua seus objetos de uso pessoal entre pessoas conhecidas. Na noite seguinte 

Madalena comete suicídio e Paulo Honório encontra uma longa carta a ele dirigida na qual 

faltava uma folha: exatamente aquela que encontrara perdida no pomar. 

A força de Madalena se configura por ela ser humanitária e esclarecida, interferindo 

na rotina de domínio e de exploração de Paulo Honório, que posteriormente, na narração de 

seu livro, faz, segundo Benjamin Abdala Junior (1993), uma confissão implícita da falta 

que lhe faz sua esposa morta, representante dos valores humanísticos de que ele carece. 

Madalena, numa visão humanitária, ajuda os empregados e melhora a situação  da escola 

que Paulo Honório construíra na fazenda apenas para “agradar” o governador, numa visão 

capitalista. Esta personagem feminina trava uma luta social sem interferir na seara dos 

problemas que dizem respeito à condição da mulher numa sociedade repressora. A 

personagem de São Bernardo, assim como Maria Conceição de O Quinze, Maria Augusta 

de As Três Marias e Dôra de Dôra, Doralina, não se enquadra nos limites que uma 

sociedade patriarcal constrói para a mulher, mas a principal diferença reside no fato de as 

personagens construídas por Rachel não aceitarem esses limites e evadirem para a rua a fim 

de buscarem sua própria identidade. Enquanto Madalena encontrou no suicídio a única 

solução para os seus problemas.  
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A rigor, a idéia de romance regional tal qual é concebida na geração de 30 ainda não 

existia quando o romance de Domingos Olympio, Luzia-Homem, foi escrito, embora a idéia 

de sertão já fosse corrente, costumeiramente presente na percepção daqueles que se 

referiam às regiões ao norte do Brasil. Segundo Alfredo Bosi, provieram do Ceará alguns 

“naturalistas que dariam à região da seca e do cangaço uma fisionomia literária bem 

marcada e capaz de prolongamento tenazes até o romance moderno”(2003, p. 194). Bosi 

classifica como regionais alguns romances que vieram à luz na vivacidade de um contexto 

cultural, que marcava o declínio do Nordeste desde as repetidas secas até a conjuntura 

econômica que empurrava os nordestinos para São Paulo, atraídos pela industrialização da 

cidade, e para a Amazônia, devido à extração da borracha. Seriam eles: Luzia-Homem 

(1903) de Domingos Olímpio, A Fome (1890), Os Brilhantes (1895) e O Paroara (1899) de 

Rodolfo Teófilo e, ainda Dona Guidinha do Poço escrito por volta de 1891 por Manuel de 

Oliveira Paiva, mas que só foi publicado em 1951, graças ao empenho de Lúcia Miguel 

Pereira. 

Sob a perspectiva de comparação das personagens femininas das obras rachelianas 

em análise com as de obras consideradas regionalistas, selecionou-se aqui a obra Luzia-

Homem (1903), por ser protagonizada por uma mulher e por ser esta obra, de acordo com a 

visão de Lúcia Miguel Pereira na obra História da Literatura Brasileira – Prosa e Ficção 

(1988) “um romance telúrico”, e “o seu lugar deve ser na literatura regionalista de que é, 

sem dúvida, uma das melhores manifestações entre nós. Segundo ela: 

Domingos Olímpio é entretanto um autêntico e forte romancista regional. 
Não apenas por ter posto em cena retirantes, mas por haver feito sentir, 
com intensidade dramática, a influência do meio e da natureza nas 
criaturas, do meio e da natureza ao mesmo tempo específicos de uma 
região e universais, isto é, poderes elementais com os quais se defronta, 
em todas as latitudes, o homem não protegido pela carapaça artificial da 
civilização (PEREIRA, 1988, p. 201). 
 

Acrescenta-se aqui a anotação de Antonio Candido e Aderaldo Castello acerca do 

deslocamento temático da obra:  

“Apesar de contemporâneo do fastígio do naturalismo, o Autor não chega 
a adotar fielmente os processos característicos dessa corrente. O seu poder 
de observação visa essencialmente ao protótipo moral e à existência 
sentimental do homem sertanejo sob a fatalidade desagregadora do flagelo 
da seca. Daí talvez a compostura de heroína que empresta à figura de 
Luzia-Homem, até ao seu sacrifício final” (1985, p. 337). 
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A presença dos retirantes se dá, pois a ação do romance, conforme afirmam Candido 

e Castello (1985) “ocorre num período de seca no Nordeste, em que se acentua a falta 

d’água, a escassez de alimentação e o abandono das propriedades que se tornam 

improdutivas” (1985, p. 336). O romance ora citado conta a história de Luzia, cujo apelido 

Luzia-Homem provém da força que lhe permitia trabalhar melhor que homens fortes, mas 

“cuja coragem e força física não prejudicam a sua beleza e feminilidade, a par da firmeza 

de caráter” (CANDIDO & CASTELLO, 1985, p. 337). 

Assim como as protagonistas das obras rachelianas analisadas neste estudo, Luzia 

também migra do sertão para o urbano, mas esta mudança não se dá por vontade própria, 

não é uma opção em busca de prováveis mudanças, como pode ser percebido nas obras 

rachelianas. Ao contrário, Luzia é empurrada para um novo espaço. Na voz de Lúcia 

Miguel Pereira, ela é “tangida pela seca para a cidade” (1988, p. 203). No meio do grupo 

que abandona o sertão, Luzia chama a atenção de dois homens opostos entre si: o soldado 

Capriúna, composto de vilania e impulsividade bestial, e Alexandre, que é trabalhador e 

honesto, com laivos de idealismo romântico. Ambos são atraídos por Luzia, mas Alexandre 

é preso com a acusação de roubar o armazém do qual era guarda. O equívoco se esclarece 

com a intervenção de Terezinha, amiga de Luzia, que depõe a favor de Alexandre. Com a 

prisão de Capriúna e a soltura de Alexandre, Luzia sai rumo ao litoral para casar com este. 

Num atalho tomado pelo grupo, Capriúna surpreende Terezinha querendo vingança, Luzia 

interfere em defesa da amiga e trava-se uma luta entre ela e Capriúna. O desfecho dessa 

briga é grotesco em que Luzia arranca um olho de Capriúna e morre com a faca encravada 

no peito: 

Na destra crispada, encastoado entre os dedos, encravado nas unhas, 
extirpado no esforço extremo de defesa, estava um dos olhos de Capriúna, 
como enorme opala esmaltada de sangue, entre filamentos coralinos dos 
músculos orbitais e os farrapos das pálpebras dilaceradas. Sobre o seio, 
atravessado pelo golpe assassino, demoravam, tintos de sangue, como se 
reflorissem cheios de seiva, cheios de fragância, os cravos murchos que 
lhe dera Alexandre” (OLÍMPIO, 1929, p. 109). 

 

A protagonista é descrita com os traços da ambigüidade, que reúnem singularmente 

atributos então considerados típicos do feminino e do masculino, do regional e do urbano, 

resultando numa figura extraordinária. Não por acaso, Luzia é apresentada aos leitores pelo 

olhar da alteridade, sua descrição se faz sempre a partir de uma visão masculina. O corpo 
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de Luzia é, pois, o extraordinário, uma vez que reúne simultaneamente a força e a 

delicadeza. É também, em grande medida, o ‘segredo’ da personagem e, por essa brecha 

que é o seu ‘mistério’, Luzia escapa, desliza em meio às tentativas de rotulá-la, e mesmo 

das investidas sexuais daqueles que se sentem atraídos por este segredo, como o soldado 

Capriúna que, por sua vez, encarna atributos do rústico, agressivo, persistente, como muitas 

vezes se define o homem do sertão. 

Tanto a personagem criada por Domingos Olímpio, Luzia, quanto as personagens de 

Rachel, são mulheres com dificuldade para amar, contudo, a dificuldade de amar retratada 

em Luzia-Homem tem uma especificidade: ela não se julga capaz de amar como mulher, 

porque acredita que estas amam de forma submissa, passiva. Em seu caso isso não seria 

possível, pois dera-lhe Deus músculos possantes para resistir, fechara-lhe o coração para 

dominar, amando como os animais fortes, com uma força selvagem, ou de uma forma que 

seria mais condizente ao universo masculino. E se estas eram suas sensações, ela deveria 

esquecer a forma como se manifestavam seus desejos, sufocar, para justamente não 

suplantar de vez, em seu corpo e caráter, as marcas da feminilidade. Afinal, segundo os 

ditames de sua cultura, ser como um “macho” no trabalho era algo aceitável, e na situação 

de pobreza em que vivia, até necessário, mas no sexo, nos jogos amorosos, seria algo, de 

fato, antinatural e, portanto, anormal. No entanto, entre Luzia e as mulheres rachelianas 

analisadas neste estudo contém uma essencial diferença: Maria Conceição, Maria Augusta e 

Maria das Dores somente percebem alguma dificuldade de amar, não se entregando num 

relacionamento, quando este exige uma anulação de ideais, de individualidade. Conceição 

sempre diz que nunca achara ninguém que valesse a pena e justifica seu afastamento de 

Vicente refletindo: “Mas nas horas de tempestade, de abandono, ou solidão, onde iria 

buscar o seguro companheiro que entende e ensina, e completa o pensamento incompleto, e 

discute as idéias que vêm vindo, e compreende e retruca às invenções que a mente 

vagabunda vai criando?” (QUEIROZ, 1993, p. 78). Guta não leva a termo seu 

relacionamento com Raul, sua primeira experiência afetiva, porque percebe que ele queria 

apenas usá-la, e estar com um homem naquele momento interromperia seu processo de 

amadurecimento: “Com ele começou o meu primeiro caso de amor. É preciso notar, 

entretanto, que eu merecia realmente compaixão” (QUEIROZ, 1992, p. 72). A confusão 

nos sentimentos de Guta é esclarecida pelo tempo psicológico, por meio do qual se deixa 
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entrever que seu “caso de amor” justifica-se por seu estado, que é digno de compaixão. 

Porém, ao sentir-se preparada, aceita o amor de Isaac e se entrega sem constrangimentos “E 

nada restava mais em mim que eu não lhe houvesse dado, nem do coração nem do corpo” 

(QUEIROZ, 1992, p. 136). E Dôra, finalmente, entrega-se numa paixão que vivencia sem 

culpas. 

Torna-se inevitável a comparação entre Luzia-Homem (1903) e Memorial de Maria 

Moura (1992), que traz também uma heroína cujo corpo é inscrito nas fronteiras do 

masculino e do feminino, respeitadas, entretanto, as aproximações e distanciamentos entre 

tais obras. As marcas no corpo de Maria Moura são externas, que ela incorpora como 

extensões da sua pele – acessórios, vestes, que ela vai voluntariamente tomando para si, 

decidida a manter sua liberdade, pois acredita que não sobreviveria de outro modo. Aos 

poucos, Moura inscreve-se num mundo de homens, mas, diferentemente de Luzia, Moura 

permite-se aos seus impulsos e desejos. Ambas estão sempre ameaçadas, sobretudo, pelo 

desejo animalesco que despertam nos homens. Maria Moura é freqüentemente comparada a 

onça, cabrita, cascavel – querem domá-la, subjugá-la, situação imaginada quase sempre no 

jogo sexual. 

Para se defender e ser respeitada, Maria Moura adota uma postura masculina; 

gostava de medir forças com os homens, lutava como se fosse um deles. Sua palavra era lei, 

numa terra sem lei, onde imperava o poder do mais forte; ela representava a justiça, as 

pessoas a procuravam para que as ajudassem e as aconselhassem. 

A personagem Luzia ousa colocar em cena questionamentos sobre a condição 

feminina num contexto em que os lugares para homens e mulheres se colocavam ainda 

mais definidos. No entanto, isso ocorre prevalecendo, como sua qualidade mais superior, a 

de não ser uma mulher comum, mas uma “mulher-macho”, em que suas características viris 

ditavam seus qualificativos de superioridade entre as outras mulheres, ou seja, em meio 

àquelas que eram apenas “fêmeas”. A elaboração da figura da “mulher-macho” sertaneja 

será variante muito próxima de uma série de discursos produzidos sobre a mulher que vive 

no Nordeste.  

Escritora que merece destaque, apesar de seu pouco reconhecimento na produção 

literária ficcional, é Lúcia Miguel Pereira. Ao lado de Rachel de Queiroz é uma das mais 

importantes escritoras de sua geração. O questionamento das posições reservadas para a 
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mulher na sociedade também é uma constante na obra literária de Lúcia Miguel Pereira. 

Destacaremos, aqui, Amanhecer publicado em 1938, cuja protagonista à semelhança das 

personagens rachelianas faz o percurso entre a casa e a rua, marcado pelo deslocamento 

entre o colégio interno (privado) e a rua (urbano). Há confluências na criação das 

personagens femininas rachelianas e as de Lúcia Miguel Pereira, visto que a protagonista de 

Amanhecer também apresenta uma nova maneira de encarar a inadequação da mulher na 

sociedade. Maria Aparecida, protagonista da obra citada, tem um relacionamento com um 

jovem socialista e por ele é influenciada. Conceição, de Rachel de Queiroz, também sofre 

influências socialistas, as quais são advindas de suas leituras na biblioteca do avô. A ânsia 

pela liberdade, a busca de um lugar socialmente aceito e os questionamentos acerca dos 

valores e crenças de uma cultura patriarcal são a força motriz de ambas escritoras que 

figuram num universo marcadamente masculino, ressaltando que no caso de Lúcia Miguel 

Pereira o espaço privado não é o Nordeste. 

Maria Aparecida de Amanhecer, assim como Guta de As Três Marias, também 

estuda num colégio interno, mas diferentemente desta, aquela não provém de família 

abastada, o que, de certa forma, a distancia do conceito de “heroína problemática” 

explorado por Joanna Courteau (1989). Assim como em As Três Marias, Amanhecer é um 

livro de tom memorialista.  

Ambas protagonistas, ao findar o tempo dos estudos, voltam para casa, mas o 

anseio pela liberdade faz com que elas sonhem com a rua. Maria Aparecida vislumbra a 

possibilidade de sua saída para um mundo de novidades amparada por um possível 

casamento com Antônio, enquanto Guta rechaça idéia do casamento. 

A narrativa de Lúcia Miguel Pereira começa a distanciar-se da que é feita por 

Rachel de Queiroz, porque para aquela as idéias inovadoras acerca da mulher partem de 

uma personagem masculina, mesmo que no fundo sejam apenas uma forma velada de um 

conceito em que a mulher se anula em nome de um amor. Para Antônio, as mulheres devem 

trabalhar, ser independentes, devem ter o direito de escolher o que querem para si, ser 

donas do próprio corpo e não se submeter ao casamento por conveniência. Essa relação de 

independência entre Antônio e Maria Aparecida marca, para ela, uma posição que não é 

nem de esposa, nem de prostituta. 
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Apesar de o retorno de Guta para casa revelar certo desapontamento, a protagonista 

de As Três Marias percebe-se, em seu regresso ao lar, amadurecida e consciente de suas 

escolhas, diferentemente de Maria Aparecida que, apesar de amadurecida, revela certa 

nostalgia e frustração por não ter vivenciado o destino das outras mulheres retratadas no 

romance; ela questiona-se se sua vida será, agora, uma grande espera. De modo que na 

literatura dos anos 30, repleta de personagens femininas alienadas, suicidas, inseguras e que 

representam a mulher da época sem coragem ou força para assumir seu lugar na sociedade, 

surgem as personagens de Rachel, com uma força surpreendente, alcançando delinear no 

literário uma nova identidade feminina num contexto desfavorável. 

 

2 – Percursos de amadurecimento na escrita de Rachel. 

 

 O objetivo deste trabalho tem sido demonstrar os percursos de amadurecimento das 

personagens femininas de Rachel de Queiroz, analisando suas trajetórias e pontos de vistas 

acerca dos problemas que cercam as mulheres inseridas numa sociedade patriarcal. Torna-

se inevitável estabelecer parâmetros de comparação entre a escrita de Rachel de Queiroz ao 

longo de seus vários anos de produção literária na tentativa de perceber como o processo 

lingüístico interfere na construção das personagens.  

 Rachel de Queiroz sempre foi uma mulher à frente do seu tempo em muitos 

aspectos, e sua experiência no jornalismo, aliada à condição social privilegiada de sua vida 

e seu envolvimento com ideologias sociais, aguçou sua percepção em relação ao seu meio, 

pertencente à intelectualidade, assim como também em relação aos outros: os trabalhadores 

e marginalizados. Dentre estes, é inegável a especial atenção às figuras femininas em sua 

obra, sendo que essas figuras transcendem questões sócio-trabalhistas a fim de 

evidenciarem questões estritamente ligadas a sua condição de mulheres. Esta escolha 

constitui críticas à sociedade, devido ao fato de Rachel propiciar o desvelamento de 

situações segregacionistas em relação às mulheres, que vão sendo narradas de maneiras 

diferentes ao longo de sua trajetória como escritora.  

A técnica narrativa utilizada em seu primeiro romance, O Quinze, não permanece 

em toda a sua obra. No romance inaugural o narrador é onisciente com freqüente incursão 

do discurso indireto livre que exige atenção extrema do leitor no momento de interpretá-lo 
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para que se possa compreender com clareza a narrativa. Trata-se de um procedimento 

extremamente complexo, porque a voz autoral confunde-se com as vozes mascaradas 

(personagens), ou seja, a técnica leva a questionar se as afirmações são frutos simplesmente 

da imaginação da personagem ou se representam idiossincrasias da autora.   

Em As Três Marias e Dôra, Doralina o foco narrativo passa a ser pessoal, ou seja, 

as próprias personagens relatam os episódios. A utilização do discurso indireto livre nos 

romances iniciais constituiu uma transição para a narração totalmente pessoal, intimista nos 

romances centrais, em que se incluem as publicações de 1939 e 1975. Esse processo 

transitório acompanha o paulatino aprofundamento da problemática da mulher promovido 

pela escritora; e, na medida em que os acontecimentos narrados revelam mais da vivência 

feminina, o ponto de vista torna-se mais confessional. 

Sabe-se que o ato de narrar é tão antigo quanto o próprio ser humano. Na tradição 

oral de algumas culturas, essa voz pertencia às mulheres, mas há registros da perda de 

poder por parte delas, sobretudo com o advento da escrita. Nélida Piñon em seu artigo “O 

Gesto da Criação: sombras e Luzes”, da obra Entre resistir e identificar-se (1997), 

organizada por Peggy Sharpe, ratifica a importância da mulher no ato criador da obra 

literária, afirmando que “a adivinhação, ofício próximo da mulher, é matéria essencial da 

criação. Adivinhar é a arte de revelar, de trazer à baila segredos, mistérios. Adivinhar induz 

a criar. E inventar não prescinde do dom da adivinhação, que é inerente à escrita” (PIÑON, 

1997, p. 83).  

A imbricação entre criador (autor) e criatura (personagem) constitui algo patente e 

inegável e a memória, por sua vez, encontra-se intimamente relacionada ao que se 

testemunhou. Nélida Piñon afirma acerca desse aspecto: “A arte narrativa certamente tem 

como função inventariar a memória, a fim de que se instaure a aliança entre invenção e 

memória. Não há invenção sem memória. E graças à memória ingressa-se no domínio da 

invenção” (PIÑON, 1997, p. 89). Dessa forma, todo narrador revela traços da vida do autor 

ou de seus familiares e amigos. Sendo ainda que as escritoras tendem a dar voz às 

personagens femininas discutindo problemas que constituem, de fato, prolongamentos ou 

efeitos da superestrutura social.  

Nelly Novais Coelho, na introdução da obra A Literatura feminina no Brasil 

contemporâneo (1993), aponta que um dos fatores de destaque na “gestação” de uma nova 
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mulher escritora é “o amadurecimento crescente de sua consciência crítica (1993, p. 16, 

grifo da autora). A autora explica que esta consciência se dá em relação ao posicioamento 

frente à falência do “modelo-de-comportamento” feminino e à indepedência entre as 

formas de criação literária e os estímulos ou imposições do contexto sociocultural. 

O Quinze, assim como João Miguel, Caminho de Pedras e O Galo de Ouro, possui 

narrador onisciente, ou seja, a voz que narra conhece passado e presente de todas as 

personagens; o futuro fica desconhecido no final aberto da obra. Mas, ressalta-se que 

mesmo nos momentos de narração em terceira pessoa, a literatura de Rachel de Queiroz se 

faz de maneira confessional, sendo que os fatos foram mais bem explorados nos momentos 

de narração pessoal em suas criações posteriores.  

A evolução na narração de Rachel de Queiroz evidencia-se na busca de 

identificação humana, dentro de um mundo de incompreensão, injustiças, discriminações 

que resulta mais declarada em As Três Marias  do que em O Quinze. Um romance de tom 

memorialístico, como é o caso de As Três Marias, contém já os sinais de um espírito de 

inquietação, tangenciando um desses marcos sobre os quais se ergue a arte romanesca de 

vanguarda. Surge já aí o sentido pluralista da mensagem, ou da multiplicidade de aspectos, 

sem que a romancista precisasse dar as contas ao método realista, às características que 

distinguem sua obra, sendo ao mesmo tempo saga e depoimento sobre o ciclo social da 

região, ora destacando o estudo do homem, ora os elementos naturais e históricos, ora a 

criatura isoladamente considerada, ora a expressão humana de marcado acento coletivo.   

Acerca da evolução na linguagem literária racheliana, Ligia Chiappini seleciona 

algumas referências femininas sobre essa obra. Ela nos apresenta, ainda na obra Literatura 

e cultura no Brasil: identidades e fronteiras (2002), uma das conclusões de um trabalho 

apresentado por Nicole Guenot Baranes, a qual seria a presença na obra racheliana da 

“substituição de uma técnica linear de narração por uma mais complexa, imperando o flash-

back, os saltos no tempo,  os movimentos recorrentes, as estruturas circulares, para 

expressar cada vez mais a complexidade dos movimentos internos de protagonistas e 

narradoras/es” (CHIAPPINI, 2002, p. 169). 

O tom memorialístico que se percebe nas obras As Três Marias e Dôra, Doralina 

não é idêntico, nota-se diferenças pontuais, haja vista que no romance de 1975 a narradora 

não apresenta os acontecimentos em uma ordem linear, como fez a narradora de As Três 
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Marias que vai da infância para a maturidade. A narração em mosaico feita em Dôra, 

Doralina revela uma escritora muito mais segura na construção de suas personagens e 

idéias. Em Dôra, Doralina, logo no primeiro capítulo, o leitor toma conhecimento de que 

Dôra fora casada, perdeu um filho em seu primeiro casamento e que viveu uma intensa 

experiência amorosa. O leitor adentra a vida da protagonista quando esta já é uma mulher 

madura que encontrou o seu caminho.  

Na divisão da obra em três partes, a que a narradora chama de “livros” (O livro de 

Senhora, O livro da Companhia e O livro do Comandante), não há o livro de Dôra, porque 

toda a narrativa se faz seu próprio livro, visto que cada um deles retrata uma etapa de seu 

amadurecimento no que se refere ao papel feminino na sociedade. A referida divisão 

representa muito mais que uma estrutura de capítulos, significa a divisão da própria vida da 

protagonista em etapas diferentes de amadurecimento. O título de cada uma dessas partes 

indica a influência externa que mais marcará aquele momento na vida da protagonista. E, 

apesar de muitas vezes estar encoberta pelas demais personagens, Dôra constitui a coluna 

de todo o romance. Destaca-se como traço marcante a consciência crítica da personagem 

quanto aos acontecimentos envolvendo a si mesma e aos outros.  

A oralidade domina o discurso de Dôra, ainda mais intensamente que em As Três 

Marias.  Ocorre inúmeras vezes a utilização de vocabulário popular e regional por parte da 

narradora que é uma mulher estudada e que lê assiduamente, aliás característica das 

mulheres rachelianas, “Dei as costas e fui embora sem esperar que Xavinha acabasse a 

lengalenga” (QUEIROZ, 1987, p. 21); “Nessa época ainda faltava anos e anos para 

inventarem rádio transistor” (QUEIROZ, 1987, p. 12, grifo nosso). Também se evidencia a 

oralidade na narração com erros em relação a colocação pronominal, usando próclise 

quando a norma culta exige ênclise, e com redução de palavras “Pra mim, Senhora tinha 

trocado (...) tinha comprado a santa nova por causa da parecença. Lhe tocou na vaidade. 

Pois não rezei mesmo” (1987, p. 14).  

O lançamento da obra Dôra, Doralina é marcadamente importante não só em 

relação à obra da escritora, na medida em que lhe abre perspectivas internas revelando 

possibilidades inéditas para sua arte, como no que diz respeito aos recursos da linguagem 

no tocante à diversificação e aprofundamento das maneiras de expor o enredo, conciliando 

o tom dramático à nota humorística “-Xavinha, teu nome é Chave? (...) Xavinha é apelídio, 
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- Ela dizia assim ‘apelídio’, achava bonito falar explicado; dizia o ‘bules’, ‘o filho de 

arame’. De menina eu detestava Xavinha, foi outra coisa que o tempo gastou, esse detêsto” 

(1987, p. 6, grifo da autora). O tom cômico também tem seqüência na apresentação da 

segunda parte da narrativa, “O livro da Companhia”; a autora introduz a faceta nova num 

estudo dos quadros da realidade brasileira: aquela troupe de artistas cômicos em suas 

perambulações pelo interior, explorando com admirável senso do pitoresco, embora esse 

traço não tenha diminuído em nada o realismo da representação do teatro mambembe: “ O 

número da Andorinha ele começava muito brando, quase fazendo biquinho e sempre nos 

ensaios saía uma briga com o maestro, por causa da estridência do metais: - Isto é uma 

canção romântica, Seu Jota! Que burrrrrrrro!Mas no final tanto ele como a orquestra davam 

o que podiam” (QUEIROZ, 1987, p. 80). 

Neste romance, a autora quebra a lineariedade do relato, mas busca uma unidade 

ficcional de causa e efeito que é compreendida, de forma a movimentar algumas figuras 

humanas bem talhadas em seus conflitos e na tentativa de apreender significados, por meio 

de uma galeria de tipos os mais diversos, como diversos são continuamente os ambientes, 

os acontecimentos e os estados de espírito, o ódio (O livro de Senhora), a amizade (O livro 

da Companhia) e o amor (O livro do Comandante) numa oposição quase maniqueísta de 

bem e mal. Todos marcados por uma lei de renovação cíclica que termina no retorno de 

Dôra à Soledade e na promessa de um novo ciclo de vida – expressa na metáfora do 

nascimento do bezerro. O choque dos sentimentos, a irredutibilidade das paixões, que é, em 

suma, aquilo que permanece; isto bastaria para mostrar que Dôra, Doralina é uma 

constatação do amadurecimento da escrita racheliana, após grande hiato entre a produção 

de As Três Marias (1939) e este. Temos, aqui, o romance da personagem, o romance de 

uma vida. Dôra, Doralina, na afirmação de Wilson Martins, em Cadernos de Literatura, 

tem um “resultado soberbo” (1997, p. 82). 

O amadurecimento da escritora também é evidenciado na construção de suas 

personagens que vão ganhando mais voz e fazendo denúncias mais contumazes acerca da 

condição da mulher na sociedade.  

As obras As Três Marias (1939) e Dôra, Doralina (1975) apresentam, com relação 

ao romance inaugural O Quinze (1930), uma significativa alteração em termos de visão de 

mundo. O romance social é direcionado de maneira mais intimista, uma vez que o leitor 
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adentra a consciência das personagens e participa de suas reflexões acerca dos problemas 

femininos numa sociedade preconceituosa em relação ao papel da mulher. 

Rachel de Queiroz construiu sua obra marcando um crescente desenvolvimento em 

sua técnica narrativa. Seus romances têm o número de páginas expandido a cada criação, o 

que, de certa forma, indica o alargamento da imaginação criadora; a escolha de uma 

narrativa mais pessoal (primeira pessoa) em detrimento de um tom que inspira maior 

impessoalidade (terceira pessoa), culminando com a narração de seu derradeiro romance 

Memorial de Maria Moura (1982), em que há a presença de diversos narradores-

personagens, que constroem o enredo num jogo de espelhos. Os romances de Rachel, na 

medida em que vão surgindo tendem a apresentar progressivamente uma concentração no 

tempo de acordo com o efeito buscado, como é o caso da obra Dôra, Doralina.  

Tentou-se mostrar aqui, que a obra Rachel de Queiroz passa por um percurso de 

amadurecimento estilístico, o que é refletido diretamente na construção de suas 

personagens, que também evoluem dentro da narrativa de sua própria história e dentro da 

obra racheliana como um todo.  
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CONCLUSÃO 
 

 

O percurso que trilhamos na busca de novas respostas para o estudo da obra de 

Rachel de Queiroz deixou-nos surpreendida diante de uma obra que, de aparência rasa, 

revelou-se instigante e de apurado teor crítico. Sobre esta impressão Davi Arriguci Jr. 

(2000) havia comentado: “A fina arte de Rachel dá a impressão paradoxal de coisa tosca 

em sua simplicidade (...) A simplicidade tão à mostra do livro dá lugar a uma complexidade 

guardada com recatos de sertaneja” (1996, p. 116). A escritora que inicia sua obra com uma 

marca acentuadamente social vai aos poucos mergulhando na problemática de mulheres. 

Apesar do modo discreto com que faz isso, é invevitável perceber o percurso do 

amadurecimento da escritora que, diretamente,  é refletido na obra e especialmente na 

construção das personagens femininas. 

O tratamento da temática sobre as mulheres que é dado ao romance inicial, O 

Quinze, sofre um processo de amadurecimento nas obras posteriores que nos dispomos 

também a analisar, As Três Marias e Dôra, Doralina. Conceição era jovem, idealista e, de 

certa forma, insegura quanto ao posicionamento que decide tomar perante sua família, ou 

seja, permanecer solteira e dedicar-se ao trabalho e à assistência aos necessitados.  

No intervalo entre a publicação de O Quinze (1930) e As Três Marias (1939), surge 

João Miguel (1932) e Caminho de Pedras (1937) em que a escritora deixa entrever seus 

ideais numa visão de mundo e sua decepção com o Partido Comunista. A própria escritora 

declara numa entrevista concedida a Ary Quintella para a edição nº 4 de Cadernos de 

Literatura, ao ser argüida sobre a censura do Partido Comunista que  

Na primeira reunião que o intelectual ia, ele era posto no seu lugar – de 
cidadão de segunda classe, porque os reis do mundo eram os operários. 
Então, a gente não podia ter opinião, não podia discordar, tinha que dizer 
só ‘sim, senhor’ para tudo. Em Caminho de Pedras eu coloco isso logo no 
começo (CADERNOS DE LITERATURA, 1997, p. 28). 

 
Ao que o entrevistador pergunta “Foi, portanto, uma reação ao PC?”, ela responde: 

No caso desse episódio, sim, foi uma reação consciente, o que não quer 
dizer que eu tenha escrito o livro só para me opor ao Partido, pois, como já 
disse, eu não estava muito preocupada com o rompimento. Mas não podia 
deixar de colocar minha decepção com o PC. (idem.ibidem). 
 

Nestas obras, a problemática que envolve as mulheres vem apenas ligeiramente 

diluída nas questões de fundo social. Mas, não há dúvidas de que suas reflexões acerca da 



84 
 

 

situação política e social do país fê-la amadurecer e perceber de maneira diferenciada a 

sociedade que a envolvia e que definia os papéis julgados como femininos. 

As publicações de As Três Marias e de Dôra, Doralina, a partir das quais pôde-se 

notar a ânsia na abordagem da questão da mulher, indicam certamente o crescimento 

pessoal da escritora, a qual já havia passado pelo casamento, pelo divórcio, pela perda de 

uma filha e vivia um novo relacionamento. 

Diferentemente das obras João Miguel e Caminho de Pedras em que as mulheres 

pertencem a classes sociais menos favorecidas e a busca do novo, por meio do trabalho, 

consistiu uma necessidade, em O Quinze, As Três Marias e Dôra, Doralina as 

protagonistas não precisam angariar recursos, pois pertencem a famílias abastadas. 

Estavam, portanto, sendo criadas para serem esposas e perpetuarem  a estrutura patriarcal 

de onde vieram. A não aceitação de uma situação que é aparentemente confortável e que 

estava dentro de moldes esperados para uma mulher adaptada ao ambiente regional é o que 

faz das protagonistas em estudo “heroínas problemáticas”.   

 Maria Moura consiste em caso complexo, uma vez que, apesar de possuir recursos, 

optou por uma ruptura completa com o sistema social ao tornar-se saqueadora. Seu trabalho 

era formar fortuna própria por meio de saque de recursos alheios.  

Outro aspecto que marca o percurso das personagens femininas é a sexualidade, que 

vai sendo paulatinamente descortinada. Em O Quinze, o assunto aparece como verdadeiro 

tabu e Conceição não se realiza sexualmente; sua maternidade é marcada pela adoção de 

um afilhado. Ou seja, seu destino de mãe é cumprido, mas sem a “mancha” do contato 

carnal. A evolução entre Conceição e Guta, nesse aspecto, é enorme. Guta resiste a Raul e 

opta por não ceder às investidas de um macho que a deseja apenas para uma satisfação 

carnal, mas entrega-se a Isaac, homem que escolhe e por quem desenvolve laços afetivos. 

Dôra, demonstrando amadurecimento em suas escolhas sexuais, atinge sua plenitude 

sexual. O percurso dessa personagem a torna uma mulher liberada e autônoma. O 

Comandante não é apenas seu companheiro, é seu par sexual e Dôra vivencia plenamente 

essa sua opção. Ponto alto dessa narrativa neste aspecto é a relação sexual que ocorre entre 

Dôra e o Comandante no leito de morte deste. 

O percurso da maternidade é interessante e permite perceber um claro 

amadurecimento. Conceição realiza-se como mãe adotando um afilhado: Guta opta por não 
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ter um filho com Isaac num suposto aborto, e Dôra, ao ficar estéril, supera o drama da 

maternidade e busca sua realização pessoal em outros aspectos. Considerando Guta e Dôra, 

pode-se afirmar que a maternidade foi sublimada em benefício de outros desejos; assim 

sendo, a negação da maternidade não representa frustração para as personagens femininas 

rachelianas. 

Nas três obras selecionadas para análise nesta dissertação (O Quinze, As Três 

Marias e Dôra, Doralina), o percurso de casa para a rua assume uma significação bastante 

relevante, pois é através desta ruptura com o antigo que as protagonistas iniciam suas 

trajetórias em busca do novo, surgindo, a partir  daí, o percurso do amadurecimento das 

personagens. A migração de casa para a rua das marias analisadas assume, nesse contexto, 

a força de uma atitude que marca uma mudança; ajuda a construir uma visão de que a 

mulher tem escolhas a serem feitas. 

O viés privilegiado no corpus deste trabalho está relacionado a essa dimensão 

específica dos espaços público e privado. As “marias” selecionadas foram preparadas - ou 

percebem essa exigência – para serem esposas e mães, restando-lhes submeter ao destino de 

boas donas de casa. A grande luta empreendida por essas personagens femininas consiste 

justamente em destruir esses papéis pré-determinados e ainda cultivados pela sociedade; 

então, em seus percursos de amadurecimento, abandonam o espaço privado e lançam-se no 

espaço público. Elas esbarram nas interdições e nos limites criados, o que força o processo 

de amadurecimento por que passam. As personagens analisadas retornam ao espaço 

privado, porém amadurecidas, pois sua visão de mundo já é bem outra.  

O percurso na instância narrativa consiste em aspecto relevante nessa travessia de 

amadurecimento da escritora. O Quinze é obra que apresenta narração impessoal ou 

narrador onisciente, e essa escolha apresenta limites bem nítidos, de maneira que o uso da 

narração impessoal transforma-se em um empecilho para uma produção literária mais 

intimista. A utilização, nesse romance, da técnica do discurso indireto livre parece ser uma 

tentativa de a autora abolir a desconfortável posição de total detentora de poder dentro da 

narrativa e propicia o acesso do leitor ao mundo íntimo da personagem protagonista. A 

nossa defesa de que o romance social de Rachel de Queiroz começa a dar mostras de um 

romance de cunho intimista configura-se na opção da escritora por uma narração pessoal 
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em As Três Marias e Dôra, Doralina, ou seja, narradora-personagem, além do mergulho 

nas análises psicológicas que as personagens nos revelam. 

Devido ao tom confessional próprio dessa técnica, a narrativa penetra no mais 

íntimo das personagens, permitindo a compreensão  dos desejos e intimidades daquelas 

personagens. É significativo que essa estrutura narrativa seja utilizada nas obras que mais 

desvelam o universo das mulheres.  

Concluímos, então, afirmando a excelência da criação de Rachel de Queiroz, em sua 

utopia de construir uma sociedade sem máscaras, e, acima de tudo, identificando que sua 

obra trilha percursos de amadurecimentos de maneira consciente. Rachel de Queiroz se 

mostra narradora, capaz de transformar experiência acumulada em arte.      
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