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Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 

Não sou tão feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

-- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. 

(Prado, 1976) 
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RESUMO 

 

 

 

 

 Durante a Idade Média, a representação da dualidade masculino/feminino 

deveria representar uma hierarquia na qual o homem figurava como superior e a mulher 

carregaria uma imagem inferior e submissa com relação ao masculino. Esta ordem 

prevaleceu no mundo ocidental durante séculos e apenas a partir do século XIX o 

mundo começou a perceber um movimento mais organizado por parte das mulheres em 

busca de independência, autonomia, e de um lugar ao lado do homem ao invés da 

posição inferior a qual fora relegada durante tanto tempo. 

 Nos romances O quinze e As três Marias, a escritora cearense Rachel de Queiroz 

apresenta mulheres ambientadas nas primeiras décadas do século XX; mulheres que ao 

invés de seguirem o modelo imposto pela sociedade patriarcal no qual deveriam 

preparar-se para o casamento e a maternidade, são fortes, independentes e emancipadas. 

Através da fala dos narradores das duas obras fica evidente a posição dos mesmos 

quanto a situação da mulher que busca se libertar do modelo patriarcal, afinal não existe 

imparcialidade e nem neutralidade; seu ponto de vista é de extrema importância para o 

desenvolvimento das narrativas e para os caminhos que estas irão seguir. 

 Conhecendo a posição dos narradores, é necessário o entendimento do conceito 

de autonomia. Além disso, interessa pensarmos no panorama das conquistas femininas 

no Brasil mostrando como essas questões estão colocadas dos anos 20/30 adiante. A 

partir desse panorama, interessa pensar como a autonomia se materializa dentro dos 

romances. Entretanto, a conquista da autonomia tem um preço; as conquistas não se 

deram sem conflitos e muitas mulheres ficaram estigmatizadas tanto no ponto de vista 

pessoal quanto social. Finalmente, nos interessa pensar se estas obras têm algo a dizer à 

mulher contemporânea ou se ficaram datadas. 

 

 

Palavras-chave: Rachel de Queiroz; O quinze; As três Marias; Autonomia; Mulher. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

  During the Middle Ages, the representation of male / female duality should 

represent a hierarchy in which man appeared as superior and woman carry a lower 

image and submissive in relation to men. This order prevailed in the Western world for 

centuries and only from the nineteenth century the world began to realize a more 

organized movement by women in search of independence, autonomy, and a place 

beside the man rather than the lower position which she was relegated for so long. 

 In the novels O quinze and As três Marias, the cearense writer Rachel de 

Queiroz has acclimated women in the first decades of the twentieth century; women 

who instead of following the model imposed by the patriarchal society in which they 

should prepare for marriage and motherhood, are strong, independent and emancipated. 

By the speaking of the narrators of the two novels it is clear their position about the 

status of women seeking to break free of the patriarchal model, after all there is no 

impartial and neutrality; Their point of view is very important for the development of 

narrative and the ways that these will follow. 

 Knowing the position of the narrators, the understanding of the concept of 

autonomy is necessary. Also, it’s interesting to think about the overview of women's 

achievements in Brazil showing how these issues are placed on the years 20/30. From 

this background, it’s interesting to think about how autonomy materializes within the 

novels. However, the achievement of independence has a price; the achievements did 

not occur without conflict and many women were stigmatized in both personal and 

social point of view. Finally, it concerns us wonder if these works have something to 

say to contemporary woman or were dated. 

 

 

Keywords: Rachel de Queiroz; O quinze; As três Marias; Autonomy; Woman. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde que iniciei meus estudos acadêmicos em Literatura, uma questão 

despertou a minha atenção, a representação da imagem feminina nas mais diversas 

obras, de diferentes períodos e épocas. Ainda me recordo com precisão do momento em 

que fui tocada por esta temática. Era um trabalho sobre teatro no qual o professor nos 

ofertava alguns temas e nós, alunos, deveríamos escolher um para a elaboração do 

mesmo. O mote escolhido por mim tratava de uma comparação entre as obras Leonor de 

Mendonça, de Gonçalves Dias, e Otelo, de William Shakespeare, com o título: 

Adultério feminino. Em ambas as peças, os maridos assassinam suas esposas após a 

suspeita não comprovada de traição.
1
 A partir daí, lembrando-me também de outras 

obras literárias, uma inquietação passou a ocupar meus pensamentos... “Por que a 

mulher que não se enquadra na conduta pré-determinada pela sociedade, chega ao final 

de grande parte das obras recebendo uma espécie de castigo ou punição?” 

 Os estudos historiográficos revelam que a civilização ocidental foi formada com 

base no modelo patriarcal, sendo o homem o centro de todas as esferas da sociedade, 

entre elas, política, econômica, social e cultural. À mulher cabia um espaço à sombra 

desse homem, sem direito a expressar suas ideias, opiniões e, muito menos, afetos. Com 

o passar do tempo, a mulher, antes levada à submisão, passou a movimentar-se no 

sentido de encontrar um lugar não mais à sombra, mas ao lado do homem, com direito a 

vez e voz dentro da sociedade. Todavia, esse movimento não foi – e continua não sendo 

– fácil, e, muito menos destituído de sacrifícios, dores e frustrações. 

 O poema Com licença poética, de Adélia Prado, fora escolhido para ilustrar a 

epígrafe deste trabalho exatamente por situar muito bem a representação feminina. 

Através do pastiche do Poema de sete faces, de Carlos Drummond de Andrade, a 

poetisa mineira nos apresenta a mulher como “um anjo esbelto”, espécie ainda 

envergonhada, predestinada a “carregar bandeira”, cargo muito pesado para ela. Embora 

este anjo aceite os “subterfúgios” que lhe cabem, que lhe são impostos, tais como casar-

se, ter filhos, ser dona de casa, escreve aquilo que sente e não encara a dor com 

                                                             
1 Na peça Leonor de Mendonça, escrita por Gonçalves Dias em 1846, o personagem D. Jaime (Duque de 
Bragança), em dúvida acerca da suposta traição de sua esposa Leonor de Mendonça com o jovem 
Antônio Alcoforado, assassina a esposa, mesmo sem ter a comprovação do fato. O drama em questão 
dialoga diretamente com o teatro shakespeariano. O Duque se assemelha a Otelo, protagonista do 
famoso texto de mesmo nome, escrito por volta do ano de 1603,  em que este, envenenado com as 
insinuações de Iago, crê na traição de sua esposa Desdêmona, colocando fim em sua vida. 
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amargura, pois sua vontade de alegria viria de seus ancestrais. Encerra belissimamente o 

poema afirmando que “ser coxo é maldição para homem”, mulher é desdobrável, 

flexível, capaz de inventar-se e reinventar-se em busca da felicidade. E uma das formas 

de ser feliz seria conquistando a própria autonomia, tomando as rédeas de sua própria 

vida e tornando-se responsável por si mesma. 

 Não há dúvida que muitos avanços foram conseguidos na busca por essa 

autonomia. Hoje, é grande o número de mulheres que possuem direitos e deveres de 

cidadãs assim como os homens; que emanciparam-se tanto afetiva quanto sexualmente e 

garantiram seu espaço no mercado de trabalho. Mas o que me instiga é observar o fato 

de que estas conquistas não são plenas, comumente vêm acompanhadas de um 

sentimento de frustração, de dúvida, ou, muitas vezes, da sensação de não terem 

encontrado seu lugar no mundo. Com quantas mulheres ainda nos deparamos em nosso 

dia-a-dia, realizadas profissionalmente, mas que dizem se sentirem incompletas por não 

terem conseguido conciliar esta realização com a formação de uma família? Ou que 

conseguem as duas coisas, mas sentem-se culpadas por não conseguirem dar a devida 

atenção a um dos lados? Ou ainda, quantas mulheres sentem-se perdidas na busca por 

um parceiro sexual, até mesmo por um parceiro para constituir um compromisso? Além 

disso, é importante ressaltar a quantidade de mulheres que, mesmo depois de tantas 

conquistas, encontram-se subjugadas pelo “poder” do homem. Mulheres que sofrem 

violências físicas ou psicológicas, que são espancadas e até mortas por seus parceiros. 

 Munida deste pensamento, comecei a procurar um norte para minha dissertação 

de mestrado. De um lado existia um nítido movimento por parte das mulheres em busca 

de autonomia; de outro, persistia ainda a questão do castigo, da punição, do sentimento 

de incompletude, da busca de encontrar seu lugar no mundo. Entretanto, tudo eram 

ideias soltas em minha cabeça, o que tornava meu trabalho inexequível. Neste 

momento, meu orientador, André Dias, me sugeriu a leitura das obras de Rachel de 

Queiroz. Sua trajetória de vida, sendo uma mulher, nascida no início do século XX, é, 

no mínimo, peculiar. Numa época em que as moças de família eram criadas para o 

casamento e a família, em que as mulheres não eram bem vistas se saíssem à rua 

desacompanhadas, Rachel de Queiroz ultrapassou diversas barreiras. Nascida no Ceará, 

desde muito nova a escritora foi incentivada à leitura por seus pais. Publicou seu 

primeiro romance aos 19 anos, veio para o Rio de Janeiro onde se juntou aos escritores 

consagrados da época – início do século XX, participando das rodas literárias nas quais 



14 
 

era a única mulher. Foi casada, perdeu sua única filha, divorciou-se e casou novamente 

com aquele que seria seu companheiro por toda a vida. Tudo isto sem perder o respeito 

e a admiração daqueles que estavam à sua volta, culminando com seu ingresso como 

primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. 

 Passei, assim, o carnaval com a tarefa de imergir nestas obras povoadas de 

mulheres fortes, independentes, emancipadas e preocupadas com questões sociais. 

“Minhas mulheres são danadas não são? Talvez seja ressentimento do que não sou e 

gostaria de ser.” (QUEIROZ, 1997, p. 26), diz a autora em entrevista aos Cadernos de 

Literatura Brasileira, do Instituto Moreira Salles. Contudo, apesar da aparente 

autonomia, um detalhe em comum me chamou a atenção – estas mulheres, embora 

fortes e senhoras de si, chegam ao final dos romances sem encontrarem um “final feliz”, 

encontram em seus caminhos, a solidão, a melancolia, a morte; como se pagassem um 

preço por não estarem enquadradas no padrão patriarcal vigente, ou, talvez, por não 

terem encontrado ainda seu espaço no mundo. 

 Apesar da riqueza de protagonistas, para não correr o risco de me perder em 

meio aos sete romances, além de obras para o teatro, livros infantis, e uma vasta 

contribuição em crônicas, me deterei em dois romances específicos, O quinze, primeiro 

livro de Rachel de Queiroz, publicado em 1930, e As três Marias, publicado em 1939. 

Procurarei, portanto, através da análise dessas “mulheres de Rachel de Queiroz”, buscar 

que imagem de mulher aflora dessas obras e o que há de comum entre elas para, a partir 

daí, entender o jogo entre a conquista da autonomia e as consequências desta mesma 

conquista. 

 O quinze, que apresenta a grande seca nordestina de 1915, é narrado em terceira 

pessoa, e traz como protagonista a jovem Conceição, que vive entre a capital cearense e 

as férias no sertão ao lado de sua avó, Dona Inácia. O narrador, neste caso, apenas narra 

os acontecimentos de maneira seca e objetiva. Não se envolve com a história. Fato 

inusitado para um romance escrito por uma jovem, já que, geralmente, a ideia que se 

fazia da escrita feminina à época era de uma narrativa pomposa, cheia de lirismos 

romanescos. 

 O romance nos apresenta uma jovem independente, envolvida com a questão dos 

retirantes da seca, mas que guarda uma paixão pelo primo, Vicente. A paixão, que é 

correspondida, não pode dar frutos, assim como o solo castigado também não. O abismo 

entre os mundos de ambos é assinalado por Conceição como impeditivo para a 
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concretização de um relacionamento. A moça segue, portanto, com sua vida, mas com a 

frustração de ser sozinha. 

 Em As três Marias, ao contrário, temos um narrador em primeira pessoa, a 

própria protagonista, Maria Augusta. O romance tem uma nuance de memórias, são 

apresentadas ao leitor as recordações da jovem Guta, de sua vida no internato de freiras, 

de sua infância ao lado da mãe, de sua saída da escola de freiras e o ingresso no “mundo 

real”, enfim, suas paixões, conquistas e decepções. 

 Considero este, um romance muito rico de exemplos, já que encontramos não só 

as experiências de Guta, mas os relatos da mesma com relação às amigas e 

companheiras de escola. De acordo com a autora, este seria seu romance mais 

autobiográfico, figurando em suas personagens, pessoas que teriam passado pela sua 

própria vida.  

 Acredito que estes dois romances sejam de grande relevância para um estudo 

sobre as imagens femininas que buscam independência e autonomia, sempre permeadas 

pelo sentimento de incompletude, melancolia, solidão. Todas as suas protagonistas 

terminam mal resolvidas na vida afetiva. Nas palavras de Ligia Chiappini, “Um 

fatalismo obscuro pesa sobre a totalidade dos romances, que evitam o final feliz. As 

mulheres fortes, que buscam a liberdade, seja pelas letras seja pelas armas, ficam 

sozinhas, sem marido e, constante cujo significado também teríamos que analisar 

melhor, sem filhos (ou não chegam a tê-los ou perdem-nos).”  (CHIAPPINI, 2002, p. 

170) 

 Ligia Chiappini (2002) termina dizendo que seria falta de otimismo da autora em 

relação ao futuro reservado para a mulher num mundo feito pelos homens e para 

homens. Entretanto, esta afirmação pode ser refutada pelas palavras da própria Rachel 

de Queiroz, extraídas de uma entrevista publicada em março de 1940 no Diário da 

Noite, em matéria intitulada “Daqui a Cem Anos... Como será o mundo?” e reescrita no 

artigo de Heloísa Buarque de Hollanda, O éthos Rachel (1997). 

 

 
Podem escandalizar-se os sociólogos e toda gente mais: para o século XXI, 

eu prevejo a vitória social das mulheres. As mulheres deixarão de ser o 

elemento secundário na sociedade e na família para assumir a vanguarda de 

todos os atos e de todos os acontecimentos. (...) Como já salientei, tudo 

indica essa evolução sensacional: as mulheres penetrando em todos os setores 

da atividade masculina. (...) E eu só queria viver mais 100 anos para ver a 

reabilitação definitiva das mulheres, tão certo como 3 e 3 são 6. (QUEIROZ 

apud HOLLANDA, 1997, p. 112)  
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 Sendo assim, esta dissertação tem como objetivo estudar a questão da autonomia 

feminina nas obras de Rachel de Queiroz, O quinze e As três Marias, assim como 

mostrar que esta conquista não é gratuita; vem permeada, muitas vezes, por 

consequências desagradáveis. Para desenvolver este estudo, divido este trabalho em três 

capítulos. No primeiro, pretendo analisar o lugar de onde falam os narradores dos dois 

romances abordados tendo como base a análise do discurso presente no pensamento de 

Mikhail Bakhtin
2
. Para falar sobre o discurso presente nas obras farei uma breve 

exposição sobre a situação histórica da mulher até a década de 30, assim como um 

estudo sobre a literatura da mesma década. Após um mergulho mais profundo nas 

narrativas, buscarei entender a posição dos narradores; eles sugerem um rompimento 

com os padrões vigentes na época; obedecem ao modelo da sociedade patriarcal; ou 

estão em conflito com tal modelo? 

 No segundo capítulo farei algumas considerações sobre a ideia de autonomia 

feminina, ou melhor, sobre o que estou chamando de autonomia, juntamente com um 

panorama das conquistas femininas no Brasil, mostrando como estas questões estão 

colocadas historicamente, principalmente entre a segunda metade do século XIX – 

quando o movimento em direção destas conquistas começa a ficar mais latente – e as 

décadas de 20 e 30 do século XX. É interessante pensar na questão da autonomia tanto 

no âmbito privado quanto na esfera pública e só a partir desse conhecimento, mostrar 

esse movimento dentro das narrativas de O quinze e As três Marias, buscando 

aproximações e afastamentos entre as duas obras. 

 Por fim, chego ao terceiro capítulo, munida da ideia de que a marca do humano é 

a dualidade e, portanto, mesmo com a realização de tantas conquistas, o sentimento de 

satisfação não é pleno, traz consigo o reverso da moeda, ou seja, vem acompanhado de 

consequências muitas vezes desagradáveis como a solidão, a melancolia e a sensação de 

não ter encontrado, ainda, seu lugar no mundo. Procurarei, portanto, mostrar que as 

conquistas abordadas no segundo capítulo não se deram sem conflitos. Através de 

exemplos de mulheres reais, buscarei evidenciar o quão dolorosa pode ser a tentativa de 

escapar dos modelos pré-estabelecidos pela sociedade; mulheres que ficaram 

                                                             
2 Mikhail Bakhtin (1895 – 1975) foi um importante teórico Russo, criador da teoria da análise do 
discurso. Sua obra é de extrema importância para o estudo literário e linguístico. De acordo com José 
Luis Fiorin, “Bakhtin é o precursor das atuais tentativas de construir uma teoria do discurso pelo 
caminho de uma teoria da enunciação. [...] Pela originalidade e profundidade de suas concepções, a 
obra de Bakhtin cresce em importância neste momento em que a Linguística vive uma ‘crise 
epistemológica’.” (FIORIN apud BAKHTIN, 2010). 
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estigmatizadas e pagaram um preço tanto do ponto de vista social quanto pessoal. Só 

então voltarei para as obras mostrando como se manifesta nelas o preço a ser pago pela 

conquista da autonomia, procurando também pensar se esta autonomia é real ou seria 

apenas uma autonomia aparente. 

 Finalmente, pretendo concluir este estudo pensando nas razões pelas quais a 

conquista da própria autonomia, tão importante para nós, mulheres, não vem 

acompanhada de um sentimento de plenitude. Minha hipótese seria a de que este 

movimento ainda é muito recente diante de séculos de submissão ao padrão patriarcal 

vigente. Como uma criança que vai, aos poucos, conhecendo o mundo à sua volta e 

reconhecendo-se como parte integrante e atuante neste mundo, a mulher ainda tem um 

longo caminho a trilhar até encontrar sua verdadeira autonomia. Aproveito ainda para 

pensar no presente; as imagens de mulher representadas por Conceição e Maria Augusta 

soam atuais ou ficaram datadas? Encerro esta introdução com uma reflexão da 

protagonista de O quinze, que poderia perfeitamente ser confundida com alguma 

contemporânea. 

 

 

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, 2010, P.156). 
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1- OS NARRADORES EM O QUINZE E AS TRÊS MARIAS: SUGESTÕES DE 

RUPTURA COM O PODER PATRIARCAL 

 

 

 Neste capítulo, analiso o lugar de onde falam os narradores dos dois romances 

estudados nesta dissertação, O quinze e As três Marias, da escritora cearense Rachel de 

Queiroz. Além disso, farei uma breve apresentação da autora e seu lugar na literatura. 

Apresentarei os romances selecionados para o presente estudo, levando em 

consideração de que forma as concepções de mundo vigentes à época da produção das 

obras podem ter interferido no trabalho literário de Rachel de Queiroz. 

 Primeiramente, já que trabalho com dois romances, tenho em mente que todo 

romance é um discurso que parte de um emissor – o autor, para um destinatário – o 

leitor. Mikhail Bakhtin, pensador russo amplamente abordado nos mais diversos estudos 

sobre literatura e linguagem, concebe os gêneros do discurso como uma forma concreta 

e histórica. De acordo com ele, o sujeito que fala no romance é um homem 

essencialmente social, historicamente concreto e definido, e seu discurso é uma 

linguagem social. Podemos entender, portanto, que o romance é um enunciado que 

pretende dizer algo para um destinatário, o leitor. “O romance em seu todo é um 

enunciado, da mesma forma que a réplica do diálogo cotidiano ou a carta pessoal (são 

fenômenos da mesma natureza); o que diferencia o romance é ser um enunciado 

secundário (complexo).” (BAKHTIN, 1997, p. 282). 

 Se o romance está dizendo algo é preciso conhecer quem é essa voz por trás da 

obra, o autor. Na visão de Bakhtin, o autor é portador da visão artística e do ato criador 

e sua tarefa seria encontrar o meio de aproximar-se da vida pelo lado de fora, ou seja, o 

artista que produz uma obra de arte, neste caso específico um romance, deve ter a 

capacidade de enxergar o mundo à sua volta e condensá-lo em uma imagem que 

receberá um significado e uma determinação estável. Essa imagem de mundo que 

aparece na obra deve possuir verossimilhança, o leitor deve sentir a realidade do 

acontecer.  

 Para que essa afirmação seja melhor entendida, podemos utilizar como exemplo 

um romance em que encontramos acontecimentos que seriam considerados fantásticos 

ou até mesmo absurdos no mundo real. Paira sobre meu pensamento o belíssimo livro 

Cem anos de solidão (1967) do escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez. Se 

tentarmos transportar para o nosso dia a dia a saga do clã dos Buendía, provavelmente 
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acreditaríamos em algo impossível, uma família que atravessa gerações, cercada por 

acontecimentos mágicos e empiricamente extraordinários. Entretanto, quando entramos 

no universo da obra, tudo fica passível de compreensão e passamos até a acreditar no 

improvável. Isto é a verossimilhança que denota veracidade àquilo que estamos lendo. 

 

 
Exigimos do autor que suas imagens tenham verossimilhança e peso de 

valores do acontecer, que sua realidade seja, não uma realidade cognitiva ou 

prático – empírica, mas uma realidade do acontecer (uma dinâmica possível 

não física, mas do acontecer): pode ser um acontecimento da vida no sentido 

de peso axiológico, mesmo que seja absolutamente impossível e inverossímil 

do ponto de vista físico e psicológico (a psicologia entendida como ramo das 

ciências naturais) – é assim que se avalia a verossimilhança artística, a 

objetividade, isto é, a fidelidade do objeto constituído pelo escopo ético – 

cognitivo do homem em sua vida, a verossimilhança da ficção, do caráter, do 

motivo lírico, etc. Devemos sentir na obra a resistência da realidade do 

acontecer da existência; quando falta essa resistência, quando não se 

desemboca nos valores do acontecimento do mundo, temos uma obra 

inventada e carente de qualquer força artística de convicção. (BAKHTIN, 

1997, p. 213 – 214). 

 

 

 Em outras palavras, para que se estabeleça a comunicação entre o leitor e a obra, 

é imperativo que haja o entendimento e a aceitação daquilo que está sendo dito pelo 

autor. E por falar em autor, acredito ser da máxima importância retomar o que foi dito 

no primeiro parágrafo deste capítulo; aquele que escreve é um ser histórico e social, está 

inserido na sociedade e no contexto histórico em que vive e não há como negar esta 

condição. “O autor e seus contemporâneos vêem, compreendem e julgam, acima de 

tudo, o que está mais perto de sua atualidade presente. O autor é um prisioneiro de sua 

época, de sua contemporaneidade. Os tempos que lhe sucedem o libertam dessa prisão e 

a ciência literária tem a vocação de contribuir para essa libertação.” (BAKHTIN, 1997, 

p. 367). Por mais que tente se distanciar, escrever sobre outras épocas ou outros povos, 

ele só pode falar sobre aquilo que conhece, que já viu ou ouviu falar. Sendo assim, seus 

enredos e seus personagens são produto ou até mesmo réplicas de acontecimentos e/ou 

pessoas preexistentes no mundo real. Ao escrever sobre um determinado assunto, o 

autor não precisa ter vivido necessariamente aquilo sobre o que está escrevendo, pode 

ter lido em alguma outra fonte de referência, pode ter ouvido falar ou até mesmo ter 

sido testemunha ocular do fato retratado. O importante é entendermos que, de alguma 

forma, ele busca na sua realidade aquilo que irá transportar para as páginas de um livro. 

 O mesmo ocorre com seus heróis, seus personagens. Nenhum autor inventa seus 

personagens, são criados a partir de pessoas de carne e osso, podem ser a representação 
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de duas ou mais pessoas condensadas em uma só ou alguém que em algum momento 

esteve presente na vida do escritor, física ou virtualmente. Pode, inclusive, ser um alter 

ego daquele que escreve. Bakhtin afirma, em seu livro, Estética da criação verbal 

(1997): 

 

 

O herói não pode ser criado do começo até o fim a partir de elementos 

puramente estéticos, não se pode fazer um herói – ele não seria vivo, não 

seria sentido em seu significado puramente estético. O autor não pode 

inventar um herói desprovido de qualquer autonomia com relação ao ato 

criador que lhe dá validação e forma. O autor – artista encontra seu herói 

preexistente, já dado independentemente de seu ato criador puramente 

artístico e ele não pode parir um herói (que seria pouco convincente). 

(BAKHTIN, 1997, p. 213). 

 

 

 Já que estamos falando sobre a posição e o trabalho do autor, acredito que seja o 

momento de apresentar a autora dos romances analisados neste trabalho. Rachel de 

Queiroz, nascida em Fortaleza, Ceará, no ano de 1910, filha de um juiz de direito, 

passou a infância no município de Quixadá, a 170 quilômetros da capital. Desde muito 

nova fora incentivada aos hábitos de leitura, orientada principalmente pela mãe que 

estava sempre atualizada em relação aos lançamentos literários e consumia os clássicos: 

Eça de Queiroz, Balzac, Zola e Dostoiévski, entre outros. Deixou para a filha, após seu 

falecimento, cerca de cinco mil volumes e os ensinamentos necessários à carreira de 

escritora. 

 

 

Quando comecei a escrever, era ela a minha crítica mais severa. Censurava as 

banalidades, os lugares-comuns, os entusiasmos e o que ela chamava “as 

exclamações”. Até que a perdi, tão moça, tão linda ainda, em 1954, nunca 

publiquei livro que não passasse por severa revisão dela. (QUEIROZ, “Dia 

das mães” in Estado de São Paulo, 10 maio de 1996). 

 

 

  Estimulada pelo ritmo intenso de leituras, começou a escrever contos que não 

mostrava para ninguém, até que, aos 17 anos e com o pseudônimo de Rita de Queluz, 

escreveu uma carta para o jornal O Ceará ironizando o concurso Rainha dos 

Estudantes. Algum tempo depois, começou a colaborar regularmente com o jornal 

escrevendo matérias jornalísticas e publicando um folhetim, História de um nome. 

 Em 1930, antes mesmo de completar 20 anos, a moça escreveu seu primeiro 

romance, O quinze. Ao concluí-lo, mostrou-o para os pais, que decidiram bancar a 

publicação da obra. A partir daí a autora não parou mais, escreveu mais 6 romances, 

entre eles, As três Marias; Dôra, Doralina e Memorial de Maria Moura, alguns livros 
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infantis, histórias para o teatro e uma vasta contribuição em crônicas. Veio para o Rio 

de Janeiro onde se juntou aos escritores consagrados da época (entre eles, Graciliano 

Ramos e José Lins do Rêgo), participando das rodas literárias nas quais era a única 

mulher. Foi casada, perdeu sua única filha, divorciou-se e casou novamente com aquele 

que seria seu companheiro por toda a vida. Em 1977, tornou-se a primeira mulher a ser 

eleita para a Academia Brasileira de Letras. Diante da diversidade da obra dessa 

escritora tão importante para a literatura brasileira, causa-me estranheza – no mínimo - 

constatar a parca fortuna crítica em relação à posição que ocupou a romancista na 

história da literatura nacional. Em seu artigo O éthos Rachel (1997), Heloísa Buarque de 

Hollanda atenta para o fato de que, 

 

 

Hoje em dia, pouco se escreve sobre seu valor especificamente literário, 

sobre sua competência na economia da linguagem, expertise que lhe permitiu 

introduzir uma escrita sóbria, rigorosa, antibarroca, avessa a qualquer 

demagogia no moderno romance nordestino. Por que não existem estudos 

suficientes sobre este seu lugar tão particular no modernismo brasileiro? Ou 

mesmo agora, mais recentemente, quando entram em voga os estudos sobre 

gênero e feminismo nas letras, por que são minimizados sua escrita libertária, 

seu pioneirismo enquanto escritora mulher, enquanto uma profissional strictu 

sensu? (HOLLANDA, 1997, p. 103).  

 

 

  Neste trabalho, portanto, além de procurar trazer para um diálogo questões 

importantes e pertinentes com relação ao tema proposto, presto uma sincera homenagem 

a um dos grandes nomes da nossa literatura. 

 Após esta brevíssima apresentação da autora, podemos entrar no universo árido 

de O quinze; aridez que pode ser percebida tanto na maneira seca, direta, em que a obra 

é estruturada, quanto no solo castigado pela falta de chuva. O romance recebeu elogios 

de Augusto Frederico Schmidt – que chegou a publicar um artigo elogioso sobre o livro 

– e Mário de Andrade, entre outros escritores de grande importância para o cenário 

literário no Brasil. 

 

 
Nada há no livro de D. Rachel de Queiroz que lembre, nem de longe, o 

pernosticismo, a futilidade, a falsidade da nossa literatura feminina. É o livro 

de uma criatura simples, grave e forte, para quem a vida existe. 

É que não tem apenas a compreensão exterior da vida. Livro que surpreende 

pela experiência, pelo repouso, pelo domínio da emoção – e isso a tal ponto 

que estive inclinado a supor que D. Rachel de Queiroz fosse apenas um nome 

escondendo outro nome. (SCHMIDT apud BUENO, 2006, p. 133). 

 



22 
 

  Enxuto, árido como o solo do sertão, o estilo da jovem escritora despertou 

comentários tais como o de Graciliano Ramos que não acreditou que o livro teria sido 

escrito por uma mulher. 

 

 
Seria realmente de mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no 

jornal, balancei a cabeça: Não há ninguém com este nome. É pilhéria. Uma 

garota assim fazer romance! Deve ser pseudônimo de sujeito barbado. 

Depois conheci João Miguel e conheci Rachel de Queiroz, mas ficou-me 

durante muito tempo a ideia idiota de que ela era homem, tão forte estava em 

mim o preconceito que excluía as mulheres da literatura. (RAMOS apud 

BUENO, 2006, p.133) 

 

 A afirmação do autor de Vidas secas (1938), assim como a de Augusto Schmidt, 

escritor modernista, autor de O galo branco (1948), entre outras obras, nos leva a uma 

reflexão. O que seria, àquela época, uma escrita feminina? Por que uma literatura 

feminina deveria ser permeada pelo pernosticismo, futilidade e falsidade? Para 

entendermos melhor a situação das escritoras devemos voltar um pouco no tempo, mais 

precisamente até o século XIX. A transferência da corte portuguesa para o Rio de 

Janeiro trouxe algumas mudanças e avanços para a colônia como, por exemplo, a 

importância das letras (não podemos esquecer que foi criada nessa época a Biblioteca 

Nacional, em 1810). Gradativamente o público consumidor de espetáculos e livros se 

ampliou. Romances, novelas e a moda dos folhetins chegaram ao Rio de Janeiro.  

 Todavia, é fundamental para o nosso trabalho lembrarmos que a sociedade 

brasileira seguia os moldes patriarcais europeus. A mulher burguesa era guardiã e 

gestora da intimidade familiar, conjugal e filial. Para isso deveria ser educada. Monica 

Jinzenji no livro Cultura impressa e educação da mulher no século XIX (2010) faz uma 

distinção entre educação e instrução. Para ela, a finalidade da educação seria 

desenvolver as faculdades morais, enquanto a instrução buscaria enriquecer as 

faculdades intelectivas. Assim, as leituras destinadas às mulheres teriam o objetivo de 

reforçar as qualidades morais e o cultivo das virtudes. 

 Ao final do século, os médicos higienistas empenharam-se em formar a “mãe 

burguesa” com campanhas para convencer as mulheres a amamentar seus filhos. 

Definiam a mulher como ser afetivo e frágil, doce e indulgente. Procuravam demonstrar 

a inferioridade da mulher através da ciência acreditando que seu cérebro era dominado 

pelo capricho. Para que não adoecesse, era preciso que aceitasse o comando do homem 

e se dedicasse inteiramente à maternidade e à família. 
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 Excluídas de uma efetiva participação na sociedade e impedidas do acesso à 

educação superior, as mulheres do século XIX viviam fechadas dentro de suas casas sob 

a “proteção” de seus pais, maridos e senhores. Segundo Norma Telles (2013), excluídas 

do processo de criação cultural, as mulheres estavam sujeitas à autoridade / autoria 

masculina. Em seu artigo Escritoras, escritas, escrituras, parte componente da 

coletânea História das mulheres no Brasil (2013), Telles cita Virginia Woolf ao dizer, 

 

 
Virgínia Woolf, escritora e crítica literária inglesa que viveu nas primeiras 

décadas do século XX, comenta que durante séculos a mulher serviu de 

espelho mágico dotado do poder de refletir a figura do homem com o dobro 

do tamanho natural. (...) A mulher serviu também de espelho mágico entre o 

artista e o Desconhecido, tornando-se Musa inspiradora e criatura. Para poder 

tornar-se criadora, a mulher teria de matar o anjo do lar, a doce criatura que 

segura o espelho de aumento, e teria de enfrentar a sombra, o outro lado do 

anjo, o monstro da rebeldia ou da desobediência. (TELLES, 2013, p. 408). 

 

 

 Paulatinamente, o “anjo do lar”, a doce criatura, foi encontrando uma forma de 

“sair de casa”, de buscar um sopro de autonomia. As atividades profissionais ainda 

representavam um risco, porém novos ofícios foram abertos para elas no final do século 

XIX, ainda sob a marca da dedicação, humildade, abnegação e sacrifício – o magistério 

e a enfermagem. Não é à toa que algumas escritoras da época – entre a segunda metade 

do século XIX e o início do século XX – chegaram a exercer o cargo de professoras. 

 Partindo deste princípio de que a mulher deveria ser frágil, doce e recatada, 

grande parte dos romances voltados para elas seguia este modelo. O próprio José de 

Alencar fundou um projeto literário voltado para a leitura feminina. Seus romances 

urbanos eram adequados às jovens burguesas. Como diz Luis Filipe Ribeiro (1996), o 

escritor age com uma habilidade de diplomata, para enfrentar tal desafio, sem macular 

seu perfil de autor recomendável para as moças de família. 

 Ora, se uma literatura voltada para a mulher deveria reforçar os valores pré- 

determinados de pureza, castidade, honra e dignidade, e, ao mesmo tempo, se havia o 

preconceito de que a mulher seria intelectualmente inferior ao homem, era de se esperar 

que uma literatura feita por mulheres seguisse o mesmo padrão. Uma escrita rasa e 

açucarada que tratasse de romances e histórias tolas e pueris. Repetindo as palavras de 

Norma Telles (2013), a conquista do território da escrita foi longa e difícil para as 

mulheres no Brasil; eu, particularmente, me arrisco a dizer que esta batalha continua 

sendo travada até os dias de hoje, basta analisarmos os números. A quantidade de 
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mulheres no mundo literário ainda é infinitamente inferior ao número de homens. 

Contudo, algumas escritoras não aceitaram este rótulo e partiram para uma luta 

incansável na busca de um espaço respeitável e admirável. Nomes como Nísia Floresta, 

Maria Firmina dos Reis, Francisca Clotilde, Maria Benedicta Bormann e Júlia Lopes de 

Almeida, totalmente desconhecidos pelo público em geral, e pouquíssimo divulgados 

dentro da própria Academia, foram referências nesta luta pelo espaço da mulher na 

literatura. 

 O tempo passou abrindo as portas para um novo século  que começou com o 

turbilhão da modernidade que se anunciava. Surgia entre os intelectuais da época a 

necessidade de mudança, de fazer uma literatura genuinamente brasileira. Autores como 

Machado de Assis e Lima Barreto, cada um a seu modo, expunham as mazelas e os 

meandros de uma sociedade que vivia a novidade da República. Logo depois vieram os 

modernistas com suas ideias inovadoras, sedentos de uma nova literatura. Os 

modernistas da Semana de Arte Moderna de 1922 trouxeram uma mudança significativa 

no panorama da literatura feita no Brasil, mudança esta que teria sido mais enfática no 

projeto estético. O próprio Mário de Andrade faz uma autocrítica, publicada em seu 

livro Aspectos da literatura brasileira (1943), sobre o seu papel, assim como o de seus 

companheiros, no movimento modernista. “Éramos uns puros”, diz o poeta, que afirma 

que formavam um grupo de “heróis convencidos”, e questiona a falta de 

comprometimento político. “Apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da 

nossa universalidade, uma coisa não ajudamos verdadeiramente, duma coisa não 

participamos: o amilhoramento político – social do homem.” (ANDRADE, 1974, p. 

255). 

 Essa preocupação política teve relevo entre os escritores da geração de 1930 e a 

produção de romances de denúncia, social e politicamente engajados. De acordo com 

Antonio Candido: “[...] o inconformismo e o anticonvencionalismo se tornaram um 

direito, não uma transgressão. [...] Foi como se a literatura tivesse desenvolvido para o 

leitor uma visão renovada, não-convencional, do seu país, visto como um conjunto 

diversificado mas solidário.” (CANDIDO, 1987, P. 186 – 187). Ainda segundo a visão 

de Antonio Candido, houve uma penetração das preocupações sociais e religiosas nos 

textos, como viria a ocorrer novamente nos tempos atuais, em termos diversos e com 

maior intensidade. O romance de 30 surge a partir da preocupação dos autores em 
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definir os vários tipos humanos e as características sociais que compunham a nação, 

cruzando o ponto de vista psicológico com o social.  

 Nas palavras de Afrânio Coutinho (1970): 

 

O experimentalismo da primeira fase dá lugar, na segunda, a uma direção 

regionalista e psicológica (assim como de costumes). O quadro predomina 

sobre o homem, seja o ambiente das zonas rurais, com os seus problemas 

geográficos e sociais (seca, cangaço, latifúndio, etc.); seja o meio urbano, a 

vida da classe média e do proletariado, as lutas de classe. De um modo geral, 

esta geração adotaria uma técnica realista e documental. (COUTINHO, 1970, 

p. 215). 

 

 

 Os temas e as formas de expressão procuram se aproximar do povo e denunciar 

as condições sociais em que viviam. Podemos inferir, portanto, que enquanto os jovens 

modernistas da semana de 1922 preocupavam-se em revolucionar a literatura brasileira 

através do projeto estético, os escritores da geração de 1930 possuíam um projeto mais 

voltado para o plano social, preocupado com a denúncia das mazelas e dificuldades do 

povo brasileiro; buscavam evidenciar a exploração e a dominação das classes menos 

favorecidas da sociedade, auxiliando, assim, a construção de um novo modelo social. 

De acordo com Angela Tamaru (2006), a crítica realizada por esses escritores acabaria 

com a visão paternalista e exótica sobre o povo nordestino. A partir desta crítica, “a 

identidade regional permitiria costurar uma memória, inventar tradições, encontrar uma 

origem que religue os homens do presente a um passado, [...] tornando, desta forma, o 

Nordeste tradicional um produto da modernidade.” (TAMARU, 2006, p. 29). 

 De tudo o que foi dito até agora, podemos perceber que saímos do século XIX, 

adentramos o século XX até a década de 1930 e durante todo este tempo nenhum nome 

feminino foi apontado entre os literatos e pensadores no país. O cenário literário era 

ainda dominado por homens. Julio Cesar Cattapan (2012) ratifica a ideia de que:  

 

“À escrita feminina era esperado apenas o sentimentalismo romântico. A 

literatura racional, “séria”, considerada como literatura de qualidade, era 

território masculino. Era inconcebível para a época que uma mulher pudesse 

escrever um romance de linguagem direta e objetiva como O quinze”. 

(CATTAPAN, 2012, p. 105). 

 

  Rachel de Queiroz, portanto, teria sido a primeira voz feminina a conquistar 

respeito e notoriedade nas rodas literárias, até então dominadas por homens. Podemos, 

portanto, entender a declaração do autor de São Bernardo (1934) ao duvidar que Rachel 

de Queiroz seria realmente uma mulher.  
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 A escritora cearense adota uma escrita capaz de mostrar o mundo da mulher de 

uma ótica diferente da masculina, que sempre a posiciona como frágil e necessitada de 

proteção. Seu discurso combate a convenção do feminino, numa busca de afirmação do 

papel da mulher, com espaço para a rebeldia perante o lugar em que é colocada. De 

acordo com a autora, o sexo frágil nunca foi o feminino, a mulher sempre teria sido 

mais forte que o homem, aquela que aguenta a família e os seus problemas, a criação 

dos filhos, a economia doméstica e, atualmente, sua própria profissão.  

 

 

... hoje há mais juízas do que juízes dando conta de comarcas; mais 

promotoras,defensoras públicas, e em número sempre crescente. Já temos até 

desembargadoras e, em breve, as veremos como ministras do Supremo. É só 

dar tempo ao tempo, esperar que as moças juízas amadureçam em sabedoria e 

cresçam na profissão. Há também mais médicas, engenheiras, arquitetas, 

soldadas, em todos os ofícios. E a mulher, conquistadora em terra nova, não 

se impõe pela audácia, mas pelo comportamento cuidadoso, a prudência, o 

estudo. (QUEIROZ, “Açucenas e matriarcas” in Estado de São Paulo, 25 de 

abril de 1998.) 

 

 

 Agora que já nos situamos historicamente, podemos voltar para a aridez de O 

quinze. Narrado em terceira pessoa, o romance tem como cenário a grande seca que 

assolou o Nordeste no ano de 1915. Conceição, a protagonista, é uma jovem professora, 

solteira, que vive entre o trabalho na capital, Fortaleza, e as férias na fazenda da avó, 

Dona Inácia. É uma personagem intelectualizada, com ideais de emancipação feminina 

representando um modo de agir e pensar característico da cidade, que já delineia um 

perfil de mulher constante nas outras obras da autora. No sertão a moça reencontra seu 

primo, Vicente, um rapaz do campo, “amigo do mato, do sertão, de tudo o que era 

inculto e rude.” (QUEIROZ, 2010, p. 21). Ambos nutrem uma paixão nunca revelada 

um pelo outro, pois não enxergam um futuro promissor para esta relação já que existe 

um abismo sociocultural entre os dois. Ela, professora, leitora contumaz, apesar da 

admiração e da atração que sente pelo rapaz, não consegue imaginar-se vivendo em 

comunhão com ele que vive para suas terras e seu gado. Ele, por sua vez, consegue 

perceber que a jovem já não é mais a mesma pessoa, que não pertence mais àquele 

ambiente sertanejo. 

 

E ele foi descobrindo uma Conceição desconhecida e afastada, tão diferente 

dele próprio, que, parecia, nunca coisa nenhuma os aproximara. 

Em vão procurou naquela moça grave e entendida do mundo, a doce 

namorada que dantes pasmava com a sua força, que risonhamente escutava os 

seus galanteios, debruçada à janela da casa-grande, cheirando o botão de rosa 

que ele lhe trouxera. 
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Quando saiu, ia debaixo dum sentimento de desgosto, vago, mas opressivo. 

Por que estava Conceição tão longínqua e distraída?... E ao fim da visita, 

quando ela falava sobre o efeito da seca na vida da cidade, pareceu-lhe até 

pedante... Tinha na voz e nos modos uma espécie de aspereza espevitada, 

característica de todas as normalistas que conhecia... (QUEIROZ, 2010, p. 

83-84). 

 

 O amor platônico entre os primos e o drama da seca transcorrem paralelamente 

ao longo do romance. Podemos dizer que a seca seria uma metáfora do relacionamento 

entre Conceição e Vicente, e da própria moça, que ao rejeitar a ideia de casamento e 

filhos, torna-se “estéril, inútil, só...” (QUEIROZ, 2010, p. 156), assim como o solo árido 

do sertão. Carlos Heitor Cony escreve nos Cadernos de Literatura Brasileira (1997) que:  

 

“O amor de Conceição por Vicente é narrado de forma que transcende o 

romance regional revelando em Rachel de Queiroz uma forte influência de 

Machado de Assis; um amor que não se realiza, que cada um guarda consigo, 

sacrificando-o ao drama maior da seca.” (CONY, 1997, p. 17). 

 

 A narrativa de O quinze não aborda apenas o paralelo entre a seca e o romance 

entre os primos, mostra os efeitos da seca sobre as relações humanas no sertão e 

também na cidade. No caminho entre esses dois mundos, tentando deixar as agruras do 

sertão em busca do sonho de uma vida melhor na cidade, está o personagem Chico 

Bento. Ele e sua família partem a pé numa peregrinação sob o sol escaldante. Durante 

esta travessia, o sertanejo passa pelas piores dores de um ser humano, perde dois de seus 

cinco filhos e enfrenta a miséria, a fome e a sede. 

 Fica claro para o leitor que a seca não é apenas pano de fundo para o romance, é 

um elemento fundamental para o desenvolvimento do mesmo. A linguagem é simples e 

direta, as descrições são objetivas, com o predomínio de substantivos sobre adjetivos e 

advérbios. O tom dramático está nos fatos em si. 

 

A criança era só osso e pele: o relevo do ventre inchado formava quase um 

aleijão naquela magreza, esticando o couro seco de defunto, empretecido e 

malcheiroso. 

Quando o pai chegou trazendo consigo uma negra velha rezadeira, Josias, 

inconsciente, já com o cirro da morte, sibilava, mal podendo com a 

respiração estertorosa. 

A velha olhou o doente, abanou o pixaim enfarinhado: 

- Tem mais jeito não... Esse já é de Nosso Senhor... (QUEIROZ, 2010, p. 60). 

 

 

 A situação é dramática. Josias, filho de Chico Bento, desesperado de fome, num 

momento de descuido dos pais, come mandioca crua, venenosa, o que acaba resultando 
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na sua morte. No entanto, a cena é descrita com objetividade, a própria cena e a situação 

já cumprem o papel de mostrar o sofrimento da família e a linguagem está de acordo 

com esta subjetividade, é simples e direta. Essa linguagem produziu um efeito positivo 

entre os críticos como, por exemplo, Agripino Grieco, que relatou o que significava O 

quinze para o romance nordestino da época. 

 

Bom trabalho, sem dúvida, exatamente porque quase não é literatura, porque 

a autora, avessa a armar tempestades no tinteiro, conduziu, talvez sem 

pretendê-lo, uma ofensiva contra os lugares comuns da seca e do dramático 

cearense e, não realizando meeting em favor dos flagelados, realizou algo de 

mais humano, que o Brasil todo pode ler e entender. [...] Numa adolescência 

graciosa de tom, a narradora surpreende-nos, não pela novidade que inventa, 

mas pela novidade que tira da velharia. (GRIECO apud BUENO, 2006, p. 

125). 

 

 De acordo com Julio Cesar Cattapan, em seu artigo O quinze: contrastes e 

tensões (2012), outra característica importante da obra seria a “pluralidade de planos 

narrativos.” (CATTAPAN, 2012, p. 106). O sertão e a cidade seriam os dois planos 

principais, conectados pelos vários deslocamentos e encontros entre as personagens 

pertencentes a planos distintos. Chico Bento sai do sertão em direção à capital, destino 

ilusoriamente salvador dos retirantes; Conceição se desloca o tempo todo entre estes 

dois espaços, vive na capital, onde trabalha, e passa as férias com sua avó no sertão; 

Dona Inácia, que passara a vida toda no sertão, vai com sua neta para a cidade também 

para fugir dos males da seca; Vicente vai para a cidade para visitar Conceição e sua avó. 

Assim, podemos perceber que os dois planos, cidade e sertão, estão interligados o 

tempo todo. A forma de deslocamento também é bem demarcada e demonstra as 

diferenças de condição social das personagens. Conceição e sua avó viajam 

confortavelmente de trem enquanto Chico Bento vai a pé da maneira mais sofrida 

possível, acompanhado pela fome, miséria e pela morte. 

 Outros aspectos não menos importantes são encontrados na obra. A cidade é a 

ilusão, construída pelos retirantes, da salvação, da promessa de uma vida melhor, das 

oportunidades, e por que não, do enriquecimento. Mas a ilusão é desfeita quando Chico 

Bento, juntamente com o que sobrou de sua família, se depara com o campo de 

concentração em que são colocados os retirantes, com condições igualmente subumanas 

em que a miséria persiste e onde vivem dependentes das doações e da caridade alheia. 

O único consolo era saber que não estavam sozinhos. 
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Chico Bento olhava a multidão que formigava ao seu redor. 

Na escuridão da noite que se fechava, só se viam vultos confusos, ou alguma 

cara vermelha e reluzente junto a um fogo. 

Tudo aquilo palpitava de vida, e falava, e zunia em gritos agudos de meninos, 

e estralejava em gargalhadas e em gemidos, e até em cantigas. 

E estendendo a vista até muito longe, até aos limites do Campo de 

Concentração, onde os fogos luziam mais espalhados, o vaqueiro sacudiu na 

boca uma mancheia de farinha que lhe oferecia a mulher,e procurando 

quebrar entre os dedos um canto de rapadura, murmurou de certo modo 

consolado: 

- Posso muito bem morrer aqui; mas pelo menos não morro sozinho... 

(QUEIROZ, 2010, p. 92-93).  

 

 Encontramos também o contraste entre Vicente, homem do sertão, e seu irmão, 

Paulo, bacharel e homem da cidade. Sob a ótica de Cattapan (2012), Vicente é o 

vaqueiro e fazendeiro apegado à terra, rude, inculto, fisicamente vigoroso e muito 

apegado à família. Carrega em si os valores do homem do sertão, a espontaneidade, a 

ingenuidade e autenticidade. Em oposição está seu irmão, desapegado da terra e da 

família, possui um intelectualismo artificial e os modos afetados dos rapazes da cidade. 

A mãe dos rapazes detém um sentimento puro e terno pelo filho sertanejo, entretanto, 

lamenta sua falta de polidez e do título adquirido pelo outro filho. 

 

Mas a mãe dele, que sentada ao sofá apreciava a dança, vendo-o, enxergou 

apenas o contraste deprimente da rudeza do filho com o pracianismo dos 

outros, de cabelo empomadado, calças de vinco elegante e camisa fina por 

baixo da blusa caseira. 

Já Vicente enlaçava a prima que, rindo, saiu dançando orgulhosa do 

cavalheiro, enquanto, na sua ponta de sofá, a pobre senhora sentiu os olhos 

cheios de lágrimas, e ficou chorando pelo filho tão bonito, tão forte, que não 

se envergonhava da diferença que fazia do irmão doutor e teimava em não 

querer “ser gente”... (QUEIROZ, 2010, p. 21-22). 

 

  Mais importantes para o tema abordado neste trabalho são os contrastes de 

ideias entre Conceição e sua avó, Dona Inácia; e entre Conceição e Vicente. 

Comumente existe um contraste de ideias natural entre avós e netas devido à distância 

entre as gerações. Neste caso específico, a oposição fica mais latente, pois a princípio há 

um distanciamento físico a partir do momento em que a moça vai para a cidade e passa 

a representar outro mundo, outra realidade e aparece como essa outra mulher, que 

procura sua função na sociedade, função que não seria a sua de origem. Com suas ideias 

de emancipação e libertação da mulher, pertence agora ao espaço da cidade. De acordo 

com Luis Bueno (2006): “Conceição encarna uma cisão entre campo e cidade, entre o 

arcaico e o moderno, que terá presença constante no romance de 30.” (BUENO, 2006, 

p. 128). Dona Inácia, por sua vez, representa o conservadorismo e a religiosidade do 
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sertão, para quem o objetivo da mulher deve ser o casamento e a maternidade, a 

dependência e a submissão ao marido.  

 

Maciamente, num passo resvelado de sombra, dona Inácia entrou, de volta da 

igreja, com seu rosário de grandes contas pretas pendurado no braço. 

Conceição só a viu quando o ferrolho rangeu, abrindo: 

- Já de volta, Mãe Nácia? 

- E você sem largar esse livro! Até em hora de missa! 

A moça fechou o livro rindo: 

- Lá vem Mãe Nácia com briga! Não é domingo? Estou descansando. 

Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o título: 

- E esses livros servem para moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só 

lia romance que o padre mandava... 

Conceição riu de novo: 

- Isso não é romance, Mãe Nácia. Você não está vendo? É um livro sério, de 

estudo... [...] Trata da questão feminina, da situação da mulher na sociedade, 

dos direitos maternais, do problema... (QUEIROZ, 2010, p. 130-131). 

 

 Este mesmo contraste é o que inviabiliza a concretização do romance entre 

Conceição e Vicente. A identidade do rapaz não está nos livros, mas no contato com a 

terra e seus animais. Ela, a moça da cidade, busca a sua identidade nos livros, dos quais 

não pode prescindir. Essa diferença de mundos aparece para ela como entrave para sua 

união. 

 

 

Foi então que se lembrou que, provavelmente, Vicente nunca lera o 

Machado... Nem nada do que ela lia. 

Ele dizia sempre que, de livros, só o da nota do gado... 

Num relevo mais forte, tão forte quanto nunca o sentira, foi-lhe aparecendo a 

diferença que havia entre ambos, de gosto, de tendências, de vida. 

(QUEIROZ, 2010, p. 84). 

 

 

 Vicente, a princípio, percebe o distanciamento entre a protagonista e suas 

primas, que vivem na fazenda. Conceição adquire perante as outras uma aura de 

superioridade, “sempre considerada superior no meio das outras, e que se destacava 

entre elas como um lustro de seda dentro de um confuso montão de trapos de chita.” 

(QUEIROZ, 2010, p. 49).  Com o passar do tempo, ele, assim como a prima, enxerga 

que seu universo é diferente dos que vivem na cidade, Conceição e seu irmão, Paulo. “E 

toda sua vida de prazeres primitivos e ingênuos, seus amores quase rústicos, sempre lhe 

apareciam diante de Paulo, como qualquer coisa de grosseiro e inferior...” (QUEIROZ, 

2010, p. 48). 

 Saindo, momentaneamente, da aridez de O quinze, avançamos um pouco no 

tempo e chegamos ao ano de 1939 em que Rachel de Queiroz publica As três Marias. 
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Acredito que seja relevante dizer que neste intervalo entre a publicação das duas obras, 

a autora publica mais dois romances, João Miguel (1932) e Caminho de pedras (1937). 

Creio que não seja fora de propósito relatar um fato interessante ocorrido antes da 

publicação de João Miguel. Membro do Partido Comunista, a escritora recebera um 

aviso do mesmo de que deveria submetê-lo a um comitê de aprovação antes de publicá-

lo. Ela envia os originais e algumas semanas depois é convocada para uma reunião no 

cais do porto do Rio de Janeiro. Lá, é informada de que seu livro não fora aprovado pelo 

Partido, porque a obra contaria a história de um caboclo sertanejo que assassina um 

homem, após uma discussão num bar onde bebiam; fato que seria inadmissível para os 

membros do partido, um operário matando outro. Rachel de Queiroz finge concordar, 

pega os originais de volta e, conforme conta, depois de dizer que o Partido não tinha 

autoridade para censurar sua obra, foge do local “em desabalada carreira”. Era seu 

rompimento com o Partido Comunista. O relato deste episódio nos mostra a fibra e a 

determinação da jovem escritora que não se deixou abalar e continuou escrevendo 

aquilo que considerava importante. 

 Após este breve parêntese, podemos retornar à publicação de As três Marias. O 

romance, que segundo a autora seria o mais autobiográfico, retrata a história de três 

amigas, Maria Augusta - a Guta - Maria José e Maria da Glória. A protagonista, Maria 

Augusta, é a narradora que relata desde a sua entrada no internato de freiras, aos 12 

anos, até a entrada na vida adulta e suas experiências fora do colégio, no “mundo real”. 

Em entrevista aos Cadernos de Literatura Brasileira (1997), Rachel de Queiroz diz que o 

adolescente é um sofredor, sendo traumática a passagem da adolescência para a vida 

adulta. No caso das mulheres, talvez isso se acentue mais. Relata que em sua própria 

adolescência, a mulher não estaria ainda firme em suas posições de liberdade. Seus 

direitos de estudar, de amar, de ser, tudo isso ainda era muito restrito. E esta situação 

permanecia à época em que a autora escrevia o livro. Reforçando esta afirmação da 

escritora, Afrânio Coutinho (1970) diz que: 

 

 
 A temática principal da autora seria a posição da mulher na sociedade 

moderna, com os seus preconceitos morais e sociais. As figuras femininas, 

em seus livros, seriam esboçadas com finura psicológica, situadas em posição 

de reação contra a dependência e a inferioridade da mulher. Os romances 

contariam histórias da rebelião individual contra o ambiente doméstico e 

social que fazia da mulher prisioneira de uma tradição arcaica. (COUTINHO, 

1970, p. 219). 
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 Para Mario de Andrade, As três Marias, especificamente, seria uma obra muito 

feminina na qual a autora demonstraria uma visão nova, fundamente desencantada dos 

seres e da vida com uma análise curta e incisiva, à maneira de Machado de Assis. Em 

contraposição, os homens retratados na obra, ainda de acordo com o escritor 

modernista, “São homens fortemente incapazes, figuras de... vingança, entre mulheres 

nítidas.” (ANDRADE, 1955, p. 117). Entretanto, a obra 

 

Não se excetua no mundo pela ironia, não se ressalva da inenarrável 

estupidez humana pelo humour, pela impiedade, pela superioridade que não 

se mistura. Ama e lastima. Sofre e se vinga. [...] 

Em todo caso, “As três Marias” de Rachel de Queiroz me parecem uma das 

obras mais belas e ao mesmo tempo mais intensamente vividas da nossa 

literatura contemporânea. (ANDRADE, 1955, p. 119). 

 

 Em O quinze, a protagonista está ligada afetivamente à terra por meio da avó e 

do primo. A moça volta o tempo todo para o sertão carregando os valores da cidade. No 

caso de As três Marias, ao contrário, apesar de ter suas raízes no sertão, Guta não possui 

mais o apego à terra. Quando ela volta para a casa do pai, não demonstra raízes, sente-se 

isolada, como se não pertencesse àquele lugar. 

 

Eu deveria ter ficado no Crato, as férias não seriam férias, apenas o começo 

da nova vida junto de minha gente. Porém não me conformei com isso e 

atravessei aqueles meses em casa como num hotel, como numa estação de 

passagem. Envergonhava-me dizer, mas não considerava aquilo o meu lar, ou 

pior, nãosentia necessidade de lar, e tudo me parecia aborrecido, monótono e 

intruso. (QUEIROZ, 1982, p. 76). 
 

 Assim, enquanto o primeiro romance narra o universo da seca, do sertão em 

paralelo ao romance de Conceição com o primo, aqui a análise é concentrada em figuras 

de mulheres. Maria Augusta, órfã de mãe, sai do interior, onde vivia com o pai, a 

madrasta e os meios irmãos e é levada pelo pai para um colégio de freiras na capital, 

onde passa a viver no regime de internato. Lá ela conhece aquelas que viriam a ser suas 

amigas e companheiras não só na escola, mas para a vida toda, as outras duas Marias, 

Maria José e Maria da Glória. Além disso, dentro da clausura do internato, a menina 

entra em contato com outras histórias de vida, um rico universo para o nosso estudo. 

Guta narra suas experiências ao mesmo tempo em que seus dramas, medos e frustrações 

se evidenciam e se desdobram paralelamente às histórias que presencia, envolvendo 

suas amigas e colegas. A narrativa se estende à sua saída do internato e a vida naquilo 

que a moça chama de “mundo real”. Neste momento, de acordo com Patrícia Alcântara 



33 
 

de Souza (2008), em sua dissertação de mestrado Marias de Rachel de Queiroz – 

Percursos femininos em O quinze, As três Marias e Dôra, Doralina: “a obra trata do 

ajustamento ao mundo exterior e a preocupação com as questões sociais que envolvem 

seus personagens.” (SOUZA, 2008, p. 27). O romance não propõe uma visão 

exclusivamente individual, há narração de outros modelos concomitantes à evocação 

pessoal.  

 Logo no primeiro capítulo a narradora descreve sua chegada ao colégio e a 

rotina no mesmo. Também nos apresenta as outras duas Marias, Maria José, a primeira 

a aproximar-se da menina, e sua única amiga, Maria da Glória. Esta última perdera a 

mãe no dia de seu nascimento e “revestia-se de não sei que características sutis que a 

tornavam excepcional – como de uma aristocracia na tragédia.” (QUEIROZ, 1982, p. 

15). Após a morte também do pai, Glória entrou no colégio, vestida de preto, pálida e 

magrinha. Entretanto, só no choro e na aparência a menina representava a órfã, “não era 

humilde nem meiga como as outras órfãs, as dos romances. [...] Era imperiosa e 

autoritária.” (QUEIROZ, 1982, p. 19). Maria José não recebe uma descrição tão 

detalhada, nos é apresentada aos poucos, ao longo da narrativa. 

 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. 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.” (CHIAPPINI, 2002, p. 170). 

 Podemos destacar ao longo da narrativa de As três Marias, alguns destes 

questionamentos acerca dos conceitos pré-determinados pela sociedade da época. Um 

exemplo seria a fuga de uma das alunas do internato, Teresa, para ficar com um rapaz. 

A narradora transcreve a fala da Irmã Superiora em que transmite para as outras 

meninas sua “dor” pela fuga da aluna, “Meu coração de mãe foi terrivelmente atingido e 

venho chorar junto de vós.” (QUEIROZ, 1982, p. 61). Todavia, tem a clareza de 

perceber que: 

 

As lágrimas que ela tinha nos olhos não eram lágrimas de mãe. Sua fala não 

tinha doçura, seu patético discurso não comovia, antes fazia medo, como se 

fosse carregado de ameaças. 

A autoridade sem limites parece que corta às superioras de convento toda 

fonte de humilde e amorosa emoção. 
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Rainha ultrajada, sofria muito mais pela sua casa enodoada do que pela filha 

perdida. (QUEIROZ, 1982, p. 61). 

 

 Na verdade, as palavras da Irmã não eram de tristeza e muito menos de 

preocupação pelo destino da moça, eram de vergonha e desaprovação por ter a sua 

instituição maculada e desonrada, conceitos que eram comuns para a época. Para as 

instituições – família, sociedade, e como não poderia deixar de ser, Igreja – a felicidade 

de uma moça, o fato de ela buscar a liberdade ou mesmo a afeição de um companheiro, 

não tinha a menor importância. O que realmente contava era a honra e o nome da 

instituição em questão, no caso deste exemplo, o colégio de freiras. 

 Outro exemplo de denúncia que encontramos no romance é o caso de Jandira. 

“Filha adulterina” era filha de “pai casado e mãe da vida”. A menina vivia com umas 

tias, irmãs do pai, das quais não gostava. Sentia-se tratada por elas como um bicho 

miserável, digna de pena e da caridade alheia. Mas não se conformava com essa 

realidade. Era ambiciosa, precoce e cheia de sonhos. As tias advertiam-na: 

 

- Conheça o seu lugar, minha filha... 

Isto é: “Pense em quem é você, na mãe que lhe teve, mulher sem dono e sem 

lei, que lhe largou à toa, criada por caridade. A vida se mostra, à sua frente, 

bela, sedutora, iluminada. Mas, para você, é apenas uma vitrina: não estenda 

a mão, que bate no vidro; e não despedace o vidro; você sairá sangrando... 

Contente-se em olhar, pode até desejar, se quiser. Mas fique nisso. [...] Nunca 

esqueça, porque ninguém lhe permitirá jamais esquecer, a sua marca original, 

o ventre manchado que a gerou, o dia escuso que a viu nascer...” (QUEIROZ, 

1982, p. 68-69). 

  

 Jandira, mulher, pobre, filha de uma prostituta, não poderia almejar muito na 

vida, deveria contentar-se com a humildade de aceitar as migalhas que esta poderia lhe 

proporcionar. O mundo não seria feito para pessoas como ela. Todavia, o romance 

propõe o questionamento desses conceitos. Assim, a personagem “esquecia a história do 

‘seu lugar’, ocupava tranquilamente o lugar que queria, fraternizava com os tiranos.” 

(QUEIROZ, 1982, p. 69-70). Casou no dia em que completou dezoito anos e, não se 

sabe se por desafio às tias, por vingança, zombaria ou por um humano enternecimento, 

fez comparecer a mãe à cerimônia. 

 De acordo com o que acabamos de observar, Patrícia Alcântara de Souza (2008) 

diz que: 

 

A obra de Rachel de Queiroz estaria voltada para a representação de uma 

realidade social formando um percurso que denomina romance – denúncia, 
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em que a autora buscaria representar uma sociedade mais justa, e as 

personagens femininas seriam responsáveis pela transgressão e recusa do 

“destino de mulher”. (SOUZA, 2008, p. 48). 

 

 Contrariando este “destino de mulher”, chegamos à trajetória da própria 

protagonista. De menina reservada e observadora, vai se transformando na adolescente 

que descobre a literatura: “Falei em livro. É que vivíamos lendo, então. Foi justamente 

por esse tempo que descobri a literatura.” (QUEIROZ, 1982, p. 29.). Até dar vez à 

jovem Guta, que sai do colégio ainda sentindo-se perdida, sem saber o rumo que irá 

tomar. Não consegue se adaptar à casa do pai e consegue convencê-lo a deixá-la morar 

na cidade e arrumar um emprego. Mesmo assim Maria Augusta não se sente satisfeita, 

na verdade, é como se vivesse uma eterna insatisfação, como se não conseguisse 

encontrar seu espaço no mundo, vive a busca constante de completar um vazio interior 

que nunca é preenchido. Aquilo que era dúvida em O quinze se transforma em 

inquietação, em indefinição. “Tédio de me sentir inútil e sozinha, parada, no meio da 

agitação de todos, sem um ponto de referência afetiva com ninguém, unidade extraviada 

no meio da multidão estranha.” (QUEIROZ, 1982, p. 159). 

 Em sua estada na capital, Guta se envolve com um homem casado e depois sente 

a amargura de receber a notícia do suicídio de Aluísio, seu grande amigo. Pior ainda, o 

rapaz teria se matado por sua causa, em decorrência de um amor nunca revelado. 

Sentindo necessidade de fugir desse ambiente, a moça pede auxílio financeiro a seu pai, 

tira férias em seu trabalho e parte para o Rio de Janeiro. Lá, hospedada numa pequena 

pensão, conhece Isaac, médico que estava há um ano no Brasil, estudando para revalidar 

seu diploma. “Um rumaico de cabelo vermelho e grandes mãos brancas, voz lenta e 

grave, dum sotaque pitoresco e arcaico, que lembrava a fala de línguas mortas.” 

(QUEIROZ, 1982, p. 161). A protagonista se apaixona pelo jovem doutor e juntos 

vivem um romance sob o cenário carioca. Entretanto, a jovem engravida e em outro 

momento de conflito e indefinição, volta para sua cidade sem revelar nada ao rapaz. 

Mais uma vez encontramos um tema polêmico para a época, o aborto. Apenas com a 

suspeita de estar grávida, a moça vive momentos de angústia pensando na reação do pai, 

da madrasta, da sociedade; medo esperado de uma mulher em sua situação, jovem e 

solteira.  

 

E o meu coração era uma confusão dolorosa de coisas ruins e boas, covardes 

e heroicas. Tinha medo da luta com toda a gente, da dramática e oficial 

maldição de Madrinha, da surpresa desesperada de papai, do emprego 
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perdido – de tudo que ia desabar por cima de mim, brutal e impiedoso. 

(QUEIROZ, 1982, p. 179).  

 

 Numa atitude que poderia ser considerada ousada para a época, Maria Augusta, 

doente e com febre vai a um parque de diversões com Maria José e aventura-se na roda 

gigante. “Tinha eu alguma intenção secreta quando me deixei arrastar por Maria José ao 

parque de diversões?” (QUEIROZ, 1982, p. 196). Depois de rodopiar, tanto física 

quanto psicologicamente, perde o bebê. “Foi-se embora para sempre o pobre 

pequenino.” (QUEIROZ, 1982, p. 197). Com um tom melancólico, a jovem decide 

voltar para o sertão. Mais uma vez, assim como em O quinze, o romance não se fecha. 

 Agora que já conhecemos os enredos e questões importantes abordadas nos dois 

romances, buscaremos entender qual é a posição dos narradores das obras estudadas. 

Antes de mais nada, é imprescindível que o leitor saiba diferenciar a voz do autor e a do 

narrador. O autor, como vimos no início do capítulo, é aquele que dá vida ao mundo 

narrado, é o criador, o gerador dos discursos. O narrador, que também é uma criação do 

autor, é aquele que faz a mediação dos discursos, alguém que pode ser personagem da 

trama ou apenas observador. Segundo as palavras de André Dias (2012), o narrador é 

aquele que guia o olhar do leitor como uma espécie de mestre de cerimônias. 

 Bakhtin (1997), que como já vimos anteriormente, concebeu uma importante 

teoria sobre a questão da autoria, nos auxilia a sanar possíveis dúvidas com relação à 

diferença entre autor e narrador. De um lado, estaria a figura do autor primário, sempre 

externo à obra, aquele que se utiliza de suas vivências no “mundo real” e as transpõe 

para as páginas de um livro. Seria o criador de todo universo presente em uma obra 

literária. Do outro lado, viria o autor secundário ou imagem de autor, participante do 

universo narrativo. 

 

O problema da imagem de autor. Autor primário (não criado) e autor 

secundário (a imagem do autor criada pelo autor primário). O autor primário 

é: natura non creata quae creat. O autor secundário é: natura creata quae 

creat. A imagem do herói é: natura creata quae non creat. O autor primário 

não pode ser uma imagem: escapa a qualquer representação figurativa. 

Quando tentamos imaginar figurativamente o autor primário, somos nós 

mesmos que construímos sua imagem, ou seja, tornamo-nos autores 

primários dessa imagem. Aquele que cria a imagem (o autor primário) não 

pode entrar na imagem criada por ele mesmo. (BAKHTIN, 1997, p. 390).
3
 

 

                                                             
3 Natureza não criada que cria / natureza criada que também cria / natureza criada que não cria. 
Tradução de Maria Ermantina Galvão Pereira 
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 Ainda de acordo com André Dias (2012), “o autor, em uma obra literária, tem a 

função de dar vida ao mundo narrado, já o narrador tem a tarefa de tornar esse mundo 

conhecido para os leitores.” (DIAS, 2012, p. 27). O narrador possui um papel de grande 

importância dentro de uma narrativa, ele detém o poder de guiar e, muitas vezes até, de 

manipular o leitor desviando o seu olhar de acordo com o interesse daquele que o criou. 

Conheçamos, então, os narradores de nossos romances, o papel que exercem dentro de 

cada um deles, seus pontos de vista, o lugar de onde falam, e o mais importante, o que 

suas posições nos induzem a pensar. 

 Seguindo a linha objetiva e direta de O quinze, encontramos um narrador em 

terceira pessoa que se detém apenas a narrar os fatos, sem realizar análises psicológicas 

dos personagens ou tomar partido nas situações. Entretanto, sabemos que não existe 

neutralidade e nem imparcialidade em uma obra literária. Narrador onisciente, que tudo 

sabe e tudo vê, está do lado de fora da história, aparentemente sem tomar partido nas 

situações. Todavia, passemos a uma análise mais detida para podermos refutar ou 

concordar com esta afirmação. Logo no início do romance, ele nos apresenta a 

protagonista, Conceição, como uma jovem de vinte e dois anos que se embebia nas 

leituras dos livros de sua estante e não falava em casar. Podemos mesmo dizer que nos 

leva a acreditar que ela teria ideias diferentes às esperadas de uma moça de sua idade. 

 

Estaria com razão a avó? Porque, de fato, Conceição talvez tivesse umas 

ideias; escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscara dois sonetos, e às vezes 

lhe acontecia citar o Nordau ou o Renan da biblioteca do avô. 

Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e justamente dessas leituras é 

que lhe saíam as piores das tais ideias, estranhas e absurdas à avó. 

Acostumada a pensar por si, a viver isolada, criara para o seu uso ideias e 

preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes ousados, e que pecavam 

principalmente pela excessiva marca de casa. (QUEIROZ, 2010, p. 14). 

 

 

 Neste pequeno trecho, o narrador já traz uma rica contribuição ao leitor no 

tocante às expectativas diante da protagonista. Suas palavras nos levam a perceber que 

Conceição é uma moça de ideias próprias, fato bastante incomum para a época 

(devemos lembrar que o livro fora publicado em 1930, entretanto a narrativa se passa no 

ano de 1915). Suas leituras também fogem à regra; enquanto a maioria das moças lia 

romances que falavam de amor e coisas do gênero, ela se arriscava em leituras 

socialistas, leituras estas que ajudavam a fermentar suas ideias e pensamentos acerca 

das questões do mundo. Um fato importantíssimo para a nossa análise não deve passar 

despercebido nesta fala do narrador. Os pensamentos e preconceitos da moça, apesar de 
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serem próprios, “pecavam principalmente pela excessiva marca de casa.” (QUEIROZ, 

2010, p. 14). O que podemos concluir perante esta afirmação? A moça, apesar de 

emancipada e independente, encontra-se ainda em conflito, seus pensamentos, apesar de 

serem próprios, encontram-se ainda contaminados pela educação que recebera, pela 

marca conservadora do sertão. Podemos perceber esta dualidade com muita clareza 

nesta outra passagem da obra: 

 

- A Chiquinha me contou também uma coisa engraçada... Engraçada, não... 

tola... Diz que estão falando muito do Vicente com a Josefa do Zé Bernardo... 

A avó levantou os olhos: 

- Eu já tinha ouvido dizer... Tolice de rapaz! 

A moça exaltou-se, torcendo nervosamente os cabelos num coque no alto da 

cabeça: 

- Tolice, não senhora! Então Mãe Nácia acha uma tolice um moço branco 

andar se sujando com negras? 

[...] 

Dona Inácia meteu os olhos pelo passado e recordou-se dum velho tempo em 

que ela tivera também aqueles rompantes e aquelas revoltas... E no fim, tudo 

isso é natural e de esperar, e a gente se acostuma à força... 

Tentou consolar a neta que voltava para o quarto: 

 - Minha filha, a vida é assim mesmo... Desde que o mundo é mundo... Eu até 

acho os homens de hoje melhores. 

Conceição voltou-se rápida: 

- Pois eu não! Morro e não me acostumo! (QUEIROZ, 2010, p. 66). 

 

 

 Para uma moça com ideias socialistas e avançadas, salta aos olhos a maneira 

preconceituosa com que se refere à Josefa do Zé Bernardo. Com ciúmes de seu suposto 

relacionamento com Vicente, Conceição deixa escapar a ideia de que um rapaz branco 

estaria se sujando ao se relacionar com uma negra. Ao mesmo tempo, demonstra um 

pensamento libertário ao afirmar que não aceitaria jamais se relacionar com um homem 

que “se suja” com negras. Digo pensamento libertário, pois às mulheres não era dado o 

direito de questionar o comportamento dos homens fora de casa. Elas deveriam se 

manter fiéis, puras e castas enquanto para muitos homens era comum manterem a 

esposa dentro de casa e outras mulheres fora, inclusive se relacionando com escravas e, 

após a abolição, funcionárias ou empregadas. Mas a fala do narrador nos dá a entender 

que a revolta de Conceição não é tão moderna assim. Visitando as recordações de Dona 

Inácia, ele nos deixa perceber que mesmo à sua época, essa revolta feminina contra o 

comportamento dos homens já existia, entretanto, o poder patriarcal era mais forte e as 

mulheres acabavam tendo que “aceitar”, a se acostumarem à força. Fica a dúvida se a 

exasperação da jovem Conceição seria passageira como a da avó ou se ela realmente 

“morre e não se acostuma”. 
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 Diferente do primeiro romance, As três Marias nos traz um narrador em primeira 

pessoa, a própria protagonista é quem narra os acontecimentos da obra. Neste caso, o 

narrador é mais restrito, não tem livre acesso aos pensamentos dos outros personagens, 

pode contar apenas o que presencia, além dos próprios pensamentos, sentimentos e 

sensações. Vimos que mesmo quando o narrador é onisciente, não existe neutralidade - 

como pudemos observar em O quinze - no caso do narrador personagem é bem mais 

evidente sua parcialidade. Maria Augusta conta para o leitor a sua história permeada por 

seus dramas íntimos, seus medos, frustrações e, em paralelo, as histórias de outras 

moças, suas companheiras de internato, e a sua percepção frente aos acontecimentos 

narrados. Devemos ter muito cuidado com esta narrativa para não cairmos na armadilha 

de confundirmos a voz do narrador com a do próprio autor. Neste romance, a própria 

Rachel de Queiroz diz que ao escrevê-lo, “a parte mais difícil foi diluir o âmbito 

propriamente pessoal, o depoimento, a lembrança pessoal. E é claro que tive uma 

enorme dificuldade de retratar pessoas vivas, sendo amiga delas.” (QUEIROZ, 1997, p. 

31). Quem narra a história, portanto, é a Guta e não a Rachel de Queiroz. 

 A narradora é uma jovem que passara toda a sua adolescência no internato e, no 

início da vida adulta, se depara com o mundo real. Observadora e reservada, relata os 

acontecimentos à sua volta sob a sua ótica, permeada por todas as suas angústias, 

medos, inseguranças.  Consegue enxergar com clareza os preconceitos existentes na 

sociedade, as dores e os sacrifícios de ser mulher em um mundo dominado pelos 

homens. Apesar disso, possui sonhos, o desejo de aventurar-se, de viajar sem rumo. 

 

O mundo: - grande era a minha sede. Não de prazeres,ou melhor, não só de 

prazeres. Minha alma era como a daquele soldado da história de Pedro 

Malasarte que abandona tudo, sai de mochila às costas, sofre fome, 

perseguições, anda cheio de poeira e cansaço por cidades estranhas, 

governadas de reis cruéis e astuciosos, tramando todos a sua perda. Ele, 

porém, escravo do desejo de “ver”, de “conhecer”, afronta tudo, continua 

eternamente atrás da surpresa impossível, do nunca visto, caminhando 

sempre para a frente, sob o sol e por entre perigos. 

Eu me sentia igual a ele, éramos irmãos nós dois, o soldado e eu, sendo eu a 

irmã que ficara, que o não pudera acompanhar, e lhe estendia os braços e 

chorava. (QUEIROZ, 1982, p. 80). 

 

 Mesmo diante da sua sede de aventuras, a jovem narradora está inserida no seu 

tempo assim como em seu contexto histórico e sabe que para uma moça direita cabe o 

papel da irmã que fica, estende os braços e chora. Neste momento, retomamos a teoria 

de Mikhail Bakhtin que nos diz que, 
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O autor e seus contemporâneos vêem, compreendem e julgam, acima de tudo, 

o que está mais perto de sua atualidade presente. O autor é um prisioneiro de 

sua época, de sua contemporaneidade. Os tempos que lhe sucedem o libertam 

dessa prisão e a ciência literária tem a vocação de contribuir para esta 

libertação. (BAKHTIN, 1997, p. 367). 

 

 Assim como o autor é um prisioneiro de sua época, o narrador – criação sua – 

segue o mesmo caminho, ou seja, por mais que tente desviar dos padrões vigentes, não 

pode livrar-se totalmente das amarras que o prendem ao seu tempo. Esta libertação virá 

com a evolução dos tempos e os subsequentes estudos literários. Hoje podemos analisar 

a obra e enxergar, entender ou estranhar conflitos que podem parecer superados para os 

dias atuais, mas que para a época em que a obra fora escrita eram totalmente 

pertinentes. Numa sociedade em que o papel feminino era definido pelo espaço 

doméstico, como seria possível para uma moça, recém - saída de um internato de 

freiras, abandonar tudo e sair de mochila às costas? 

 Henrique Soares Carneiro, no artigo O múltiplo imaginário das viagens 

modernas: Ciência, Literatura e Turismo (2001) cita uma das maiores estudiosas das 

relações entre mulheres e viagens, Miriam Lifchitz Moreira Leite, em Livros de viagem 

(1997), no qual esta escreve que: 

 

O número de viajantes mulheres, em relação ao de autores homens, já é 

indicativo de um padrão. No início do século XIX, o espaço para as mulheres 

em viagens longas e perigosas quase não existia. Muito lentamente, este 

espaço foi sendo conquistado com a modernização dos transportes marítimos, 

mas ainda assim, conservou-se área predominantemente masculina. (LEITE 

apud CARNEIRO, 2001, p. 229). 

 

 A autora realizou uma minuciosa pesquisa sobre as mulheres viajantes do século 

XIX correlacionando os nomes destas mulheres, as datas de suas viagens e a história de 

vida de cada uma. Seus relatos eram feitos sob a forma de correspondência com 

familiares e amigos, diários, ou ainda, narrativas breves. Nunca chegaram a publicar 

grandes volumes como os homens, a maioria não tinha nem a intenção de ser publicada. 

Aquelas que chegaram ao conhecimento público contaram com seus descendentes após 

a morte. 

 

Recusando o papel prescrito para as mulheres, de serem submissas e 

conservarem-se restritas a atividades domésticas, as forasteiras assumem os 

riscos de vida das longas viagens marítimas, das moléstias tropicais, dos 

desconfortos e estranheza dos contatos, dos desentendimentos em países 

atrasados. Com uma curiosidade e uma capacidade de observação penetrante, 
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enfrentaram tarefas frequentemente auto-impostas. (LEITE, 2000, p. 133 – 

134). 

 

 

 A produção feminina deste período revela a relação entre gênero e poder. No 

artigo O Brasil de Marianne North: lembranças de uma viajante inglesa (2008), Ana 

Lúcia Almeida Gazzola diz que: 

 

Os textos escritos por estas mulheres entram em contraponto e diálogo com 

os relatos de autoria masculina nos quais a mulher não figurava como sujeito 

da história. Com o passar do tempo, adentrando o século XX, a mulher 

começou a criar novos papéis para si mesma e a expandir os espaços 

limitados, impostos pelo poder patriarcal. (GAZZOLA, 2008, p. 1031). 

 

 

 Ana Lúcia Gazzola (2008) cita Miriam Leite ao chamar estes textos de “Dupla 

documentação”, pois retratam a condição feminina no país visitado e, por implicação, 

no país de origem. Ainda segundo a primeira: “A mulher viajante se situa em uma rede 

de relações de dominação e subordinação, assumindo posições de sujeito contraditórias 

em lugares de poder. Essa instabilidade na posição da mulher resulta na bitextualidade 

dos textos de viagem de autoria feminina.” (GAZZOLA, 2008, p. 1034). 

 É exatamente neste contexto que se encontra a nossa narradora. Embora não 

tenha conseguido realizar o seu desejo de Pedro Malasarte, Guta parte, sozinha, para 

uma viagem ao Rio de Janeiro, como já dissemos, em busca de distanciamento dos 

acontecimentos angustiantes que vivera em sua terra. Este acontecimento endossa as 

palavras da escritora Nísia Floresta, uma das pioneiras na literatura feminina, tratando, 

em especial, de literatura de viagens. No artigo As viagens de Nísia Floresta: memória, 

testemunho e história (2008), Constância Lima Duarte cita a escritora ao dizer que: 

“Viajar seria o meio mais seguro de aliviar o peso de uma grande dor que nos mina 

lentamente.” (FLORESTA apud DUARTE, 2008, p. 1051). Para Constância Duarte as 

impressões de viagem de Nísia Floresta, sob a forma de cartas, pretendiam dar expansão 

às suas emoções para a família. À medida que a narrativa se desenvolve, esse relatório 

do dia-a-dia cumpria a função de preencher a solidão da viajante. Além de registrar as 

impressões do que vê, deixa-se levar pelo devaneio, tornando-se cada vez mais 

intimista.  

 É o que acontece com a protagonista de As três Marias; seu estado de espírito se 

refletia na própria viagem. 
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Os primeiros dias no Rio foram de cansaço, de rumor e tédio. Um tédio 

característico, uma espécie de tédio movimentado, implacavelmente 

monótono, como um rumor inalterável de máquina. 

Tédio de me sentir inútil e sozinha, parada, no meio da agitação de todos, 

sem um ponto de referência afetiva com ninguém, unidade extraviada no 

meio da multidão estranha. (QUEIROZ, 1982, p. 159).  

 

 Com o passar dos dias Guta vai se acostumando no lugar e, em pouco tempo já 

conhecia o centro, já fizera amigos e tomava parte nas conversas. Em especial 

conversava com o Dr. Isaac, outro viajante. Começaram a sair juntos e, durante os 

passeios pela cidade, o romance expõe um tom intimista, a narradora faz vir à tona as 

emoções trazidas pelas recordações de infância. 

 

No meio da viagem – era quase uma hora de bonde - , começou a chover e os 

salpicos da neblina nos caíam no rosto. Isaac quis fechar a cortina, e eu não 

consenti, segurei-lhe a mão. Os pingos frios me batendo na face ampliavam o 

meu mundo de felicidade, levavam-me aos tempos de mamãe, aos banhos de 

chuva no quintal – e as nossas risadas, e o meu coração pulando de alegria. 

Era a mesma alegria agora. (QUEIROZ, 1982, p. 166). 

 

 Dois viajantes, Guta e Isaac, nacionalidades diferentes, propósitos diferentes... 

Uma mulher e um homem, maneiras diferentes de viajar e de enxergar o mundo. Ela 

misturando as emoções da viagem com suas memórias, desejos íntimos e emoções. Ele 

sempre objetivo, mergulhado nos estudos que necessitava concluir em sua passagem 

pelo Brasil. Ambos envolvidos sentimentalmente, porém com uma barreira visível que 

os afastava, a partida. Guta volta para sua cidade e o rapaz permanece no Rio de Janeiro 

até concluir os estudos. Outra barreira, não tão visível assim, o conflito íntimo da 

narradora / personagem. A jovem poderia ter revelado ao rapaz seus sentimentos, seu 

desejo de permanecer ao lado dele. Poderia ter revelado, inclusive, suas suspeitas de 

gravidez. Contudo, preferira o silêncio. 

 

Com a cabeça no seu ombro, eu soluçava. E ele me segurou o queixo, 

ergueu-me o rosto, ficou me olhando longamente. Tinha os olhos cheios de 

água e os lábios lhe tremiam. Enterrou depois a face no meu cabelo, 

sufocando a comoção. Afinal murmurou: 

- E o que me desespera é não poder guardar você comigo, é não poder lhe 

exigir que fique... 

Não respondi. Se ele me pedisse que ficasse, eu lhe obedeceria decerto, coisa 

sua que eu era. Mas ele próprio é que nem encarava a possibilidade de me ver 

ficar e aludia a isso como a um sonho impossível. (QUEIROZ, 1982, p. 175). 

 

 Esta passagem me faz lembrar o artigo de Mario de Andrade contido no livro O 

empalhador de passarinho (1955), no qual o autor diz que seria “um dado importante da 
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feminilidade de As três Marias, uma tal ou qual fraqueza vingativa no analisar os 

homens.” (ANDRADE, 1955, p. 117). Para Mario, a narradora atribuiria incapacidade 

de grandeza a eles. 

 

O penumbroso Isaac, o tímido suicida, o próprio pintor, e ainda o pai 

incompetente que aparece em meio à ternura de magnífica intensidade com 

que Maria Augusta evoca a infância e a mãe, são bem figuras incompletas e 

bastante sem dor. E pra engrandecer o pai de Maria da Glória, a romancista o 

amansa desagradavelmente, fazendo ele permitir que a filha o chame de 

“mãe”! Talvez só haja um homem bem homem no livro: o Romeu que rouba 

a moça, contra tudo e todos. Mas desse a escritora só nos mostra um braço!... 

(ANDRADE, 1955, p. 117). 

 

 Acredito que seria no mínimo ousado dizer que a narradora se vinga dos 

homens. Podemos fazer um paralelo com os principais personagens masculinos de O 

quinze, no qual o narrador nos apresenta figuras como Vicente, jovem viril, forte, 

corajoso, ligado à terra e à família, ou o pobre Chico Bento que larga o sertão junto com 

a família, passando pelos mais terríveis acontecimentos, em busca de uma vida melhor. 

Talvez seja mais apropriado buscar apoio nas palavras da autora das obras quando esta 

afirma, como já dissemos anteriormente, que o sexo frágil nunca foi o feminino, a 

mulher sempre teria sido mais forte que o homem. A ênfase de seus narradores, 

portanto, em ambos os livros, poderia ser, ao invés de um desejo de vingança, ressaltar 

este temperamento forte da mulher sobre uma possível fragilidade masculina. 

 Outra questão importante a ser problematizada na análise dos narradores é a 

dualidade entre razão e desejo. O ser humano é feito da mistura inseparável dessas duas 

instâncias.  De acordo com Marilena Chauí (1995), a filosofia afirma que somos seres 

racionais e que nossa vontade seria racional, além disso, identifica razão e causa e julga 

que a realidade opera de acordo com relações causais, portanto, a realidade seria 

racional. A autora utiliza a célebre frase do filósofo francês do século XVII, Blaise 

Pascal, em que diz: “O coração tem razões que a razão desconhece.”. (PASCAL apud 

CHAUÍ, 1995, p. 58). Nessa frase, razões e razão teriam significados distintos. Razões 

seriam as emoções e paixões que movem o indivíduo, enquanto razão é o nome que 

damos à consciência intelectual e moral. Ao dizer que o coração tem suas próprias 

razões, o pensador afirma que as emoções, os sentimentos ou as paixões são causas de 

muito do que fazemos, dizemos, queremos e pensamos. Se a razão desconhece “as 

razões do coração”, significa que esta consciência intelectual e moral é diferente das 

paixões e dos sentimentos e capaz de uma atividade própria não motivada e causada 
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pelas emoções. Assim, Marilena Chauí traduz a frase de Pascal da seguinte maneira: 

“Nossa vida emocional possui causas e motivos, que são as paixões e os sentimentos, e 

é diferente de nossa atividade consciente, seja como atividade intelectual, seja como 

atividade moral.”. (CHAUÍ, 1995, p. 58).  

 Voltando para os nossos romances, após esta pequena explicação acerca de 

desejo versus razão, podemos tentar entender como os narradores se colocam frente a 

essas questões. Em O quinze, o narrador nos coloca diante de uma jovem de vinte e dois 

anos, independente, emancipada, diferente das outras moças da sua idade. Conceição 

deseja seu primo Vicente, o vaqueiro forte e viril que representa o apego e o retorno ao 

sertão, às raízes. Contudo, a jovem professora, apesar das raízes, não pertence mais a 

este lugar, seu mundo agora é o da cidade, universo dos livros, da cultura, da 

modernidade que se contrapõe ao provincianismo e ao tradicionalismo arcaico do 

sertão. Diante disso, estabelece-se o conflito entre o desejo pelo primo (retorno às raízes 

sertanejas) e a razão; tanto a razão vista como atividade intelectual, quanto razão 

enquanto consciência de que seu lugar não é mais o sertão, consequentemente, não é ao 

lado do primo. 

 

Num relevo mais forte, tão forte quanto nunca o sentira, foi-lhe aparecendo a 

diferença que havia entre ambos, de gosto, de tendências, de vida. 

O seu pensamento, que até há pouco se dirigia ao primo como a um fim 

natural e feliz, esbarrou nessa encruzilhada difícil e não soube ir adiante. 

(QUEIROZ, 2010, p. 84-85).  

 

 Em As três Marias, por tratar-se de um narrador em primeira pessoa, os desejos, 

emoções e o constante conflito com a razão permeiam sua fala o tempo todo. Sabemos 

que Maria Augusta passara a infância em um internato de freiras e que a jovem saíra de 

lá direto para a casa do pai. Este esperava que ela retornasse e passasse a viver ao seu 

lado, ajudando com os serviços da casa e aguardando um futuro casamento. Mas Guta 

deixa bem claro que seu desejo está longe dali.  

 

O fim apologético daquilo tudo era preparar em mim a futura mãe de família, 

a boa esposa chocadeira e criadeira. Eu, no entanto, sentia apenas que 

queriam aproveitar minha presença em casa,tirar serviços de mim,e os mais 

desinteressantes e inglórios. 

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. 

[...] 

Mas, Deus do céu, ela não via, papai não via, ninguém via, que o único 

desejo do meu coração era derrancar hábitos, esquecer a escravidão do sino, 

das rezas, da cama feita? Para que sair do Colégio, para que ser afinal uma 
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mulher, se a vida continuava a mesma e o crescimento não me libertara da 

infância? (QUEIROZ, 1982, p. 77-79).  

 

 Maria Augusta segue sua trajetória sempre em busca da realização de seus 

desejos. Consegue convencer o pai a deixá-la viver na cidade e arruma um emprego, 

entretanto, sua busca é constante, nos deixa a impressão de que nunca se satisfaz. 

Diferente de Conceição que se encontra em conflito entre o amor do primo e a 

independência da cidade, Guta vive um conflito incessante que chega a beirar a 

angústia, sentimento para o qual a moça não enxerga explicação. Todos os seus desejos 

alcançados nunca parecem ser satisfatórios, todos os prazeres permeados pela sensação 

de pecado... E tudo culmina em uma profunda melancolia. 

 

- Quando penso em meu pai, e na vida que ele leva, perco horas de sono. 

Tenho vontade de largar tudo, de me arriscar e experimentar essa vida. 

Desafiar o mundo como ele, me afundar, me acabar. Às vezes tenho medo de 

mim. Como será o prazer, como será essa outra vida, Guta? E eu bem sei que 

todo prazer é um pecado. (QUEIROZ, 1982, p. 189). 

 

 Mesmo no que diz respeito a sua vida sentimental, a relação entre desejo e razão 

é altamente conturbada. Assim como Conceição, Maria Augusta não tem sonhos com 

casamento, seu desejo maior é o de liberdade. Entretanto, diferente da primeira, que 

vive só e não se envolve efetivamente com nenhum rapaz, a narradora de As três Marias 

relata dois episódios de envolvimentos amorosos. Primeiro, seu rápido flerte com Raul, 

um homem casado. Não chega a ser uma paixão; a moça se deixa levar pelo desejo de 

aventura, pela novidade e pela vaidade (já que o homem é um pintor e se oferece para 

pintar um retrato dela). 

 

“Um homem casado”. Em verdade, talvez, o lado romanesco, irregular e 

ilegal da aventura, era o que mais me seduzia. Pensar que eu era capaz de um 

grande amor assim, que não enxergava riscos nem preconceitos. Ele, um 

artista, “um incompreendido”, casado com uma mulher estúpida, vinha 

procurar apoio e conforto no meu coração. Com que direito eu lhe negaria 

isso? Por que ter vergonha? Antes me exaltava e envaidecia. (QUEIROZ, 

1982, p. 113). 

 

 Conforme o envolvimento entre os dois vai aumentando, entretanto, começa a 

crescer também o conflito dentro da moça. Razão e desejo já não andam mais lado a 

lado como aparentemente acontecia no início. “Mas a verdade, realmente, é que eu tinha 

medo. Provocara tudo aquilo e estava agora de coração apavorado, de repente enojada e 

querendo fugir.” (QUEIROZ, 1982, p. 129-130). Depois, em viagem ao Rio de Janeiro, 
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entrega-se a Isaac, por quem afirma sentir-se apaixonada. A princípio, temos a 

impressão de que, finalmente, seu coração encontra um pouso. 

 

Afinal eu atingia aquela impressão de felicidade e sossego que sempre 

julgara impossível, inalcançável, no vácuo das velhas noites, quando 

alimentava em longas imaginações o meu desejo de morte. Agora parava ali. 

Não pensava, não sonhava, não queria nada, deixava-me estar, passiva e 

imóvel. (QUEIROZ, 1982, p. 165). 

 

 Todavia, é uma impressão passageira. Depois de se entregar para o rapaz, a 

sensação inicial de plenitude dá vez à dor e ao medo. “Eu estava lúcida, lúcida e 

magoada, e extraordinariamente triste e medrosa.” (QUEIROZ, 1982, p. 172). A 

situação piora quando Maria Augusta tem que voltar para a sua cidade e os dois 

namorados são obrigados a se afastarem, culminando com a angústia e o medo da 

gravidez indesejada. 

 Após esta análise das vozes dos narradores acerca de questões inerentes às duas 

obras, chego à conclusão de que suas colocações são de extrema importância para o 

nosso estudo, pois direcionam o olhar do leitor para aspectos fundamentais como, por 

exemplo, o conflito inerente às duas personagens principais, Conceição e Maria 

Augusta. Suas posições me induzem a pensar que sob a aparente neutralidade do 

narrador de O quinze e os relatos em primeira pessoa da narradora de As três Marias, 

encontramos duas mulheres cujas trajetórias algumas vezes correm em lados opostos, 

mas que convergem no sentido de serem mulheres que buscam fugir do estereótipo da 

moça frágil que aguarda um casamento para viver eternamente sob a proteção de um 

homem; mulheres que têm ideias, sonhos e desejos próprios. Pensamentos e sentimentos 

que, muitas vezes, esbarram em conflitos, angústias e sofrimentos comuns àquelas 

pessoas que saem da zona de conforto do papel esperado para elas e saem à procura de 

um novo caminho. Entre acertos e tropeços, as duas narrativas mantém-se em aberto, 

assim como a situação da mulher que está em busca, ainda, de um novo lugar no 

mundo. 
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2- A CONQUISTA DA AUTONOMIA 

 

 

 No capítulo anterior, afirmo que as duas narrativas com as quais estamos 

trabalhando nos trazem mulheres que buscam um novo lugar no mundo, que procuram 

fugir do modelo duro, engessado, da mulher enquadrada no papel de esposa, mãe e dona 

de casa. Para isso, ela sai em busca de autonomia. Mas, para que possamos seguir 

adiante, é preciso entender o que estamos chamando de autonomia. Uma definição que 

me parece apropriada para este estudo é a que encontramos no Vocabulário técnico e 

crítico da filosofia, de André Lalande: “Etimologicamente autonomia é a condição de 

uma pessoa ou de uma coletividade cultural, que determina ela mesma a lei à qual se 

submete.” (LALANDE, 1999, p. 115). De acordo com Vicente Zatti em Autonomia e 

educação em Immanuel Kant e Paulo Freire (2007), a construção desta autonomia 

engloba duas vertentes: a capacidade de ter ideias próprias e a atitude de colocar em 

prática estas ideias. Assim, uma pessoa autônoma seria aquela que pensa e age por si 

mesma. 

 Todo ser humano vive em coletividade e precisa adaptar-se a modelos e padrões 

impostos por ela, além de necessitar de apoio e colaboração em vários aspectos de seu 

dia-a-dia, o que faz com que a autonomia seja limitada. Porém, inúmeras vezes nos 

sentimos impelidos a mudarmos estes modelos impostos visto que, como indivíduos 

dinâmicos e pensantes, é comum que sintamos a necessidade de mudar aquilo que não 

nos satisfaz. Outro aspecto relevante para o entendimento da definição de autonomia é a 

constante dualidade inerente a cada indivíduo. Explicarei melhor... Se, por um lado, 

somos cabeças pensantes, possuidores da capacidade inata de raciocinarmos, sonharmos 

e idealizarmos aquilo que acreditamos ser o melhor para nossas vidas, por outro lado, 

participantes que somos de uma coletividade, da qual não podemos prescindir, é comum 

também que haja a necessidade de aceitação. Todos nós, de alguma maneira, buscamos 

ser aceitos na sociedade em que vivemos. Sendo assim, por mais que o indivíduo 

coloque em prática os ideais em que acredita, não há como esquecer que essa autonomia 

não é total, já que, para viver em sociedade, é preciso respeitar regras e padrões 

impostos pela mesma. 

 Até agora, acredito que pareça um pouco complicado entender estes conceitos. 

E, realmente, não são tão simples assim. Prova disso é que inúmeros filósofos e 

pensadores, ao longo dos séculos, tentaram elaborar teorias acerca da autonomia 
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humana. Desde historiadores da Grécia antiga como Xenofonte e Platão, passando por 

Aristóteles, Maquiavel, Kant e Piaget, entre outros, cada um deixou na História a sua 

contribuição acerca deste conceito. Todavia, acredito que para este trabalho seja 

suficiente entendermos a autonomia à luz da explicação desenvolvida no início deste 

capítulo. 

 Munidos do entendimento acerca do que estamos chamando de autonomia 

podemos voltar o nosso olhar para a mulher, mais especificamente para a mulher que sai 

do século XIX envolta por uma atmosfera de mudanças e novidades – que explicaremos 

melhor no desenvolvimento deste capítulo – e entra no século XX com ideias 

inovadoras, buscando pensar por si própria, à procura do seu espaço na sociedade, 

saindo do ambiente restrito do lar e da sombra de seus pais e maridos, ou seja, 

desejando para si a tal autonomia sobre a qual acabamos de falar. Logo de início, há um 

aspecto que não podemos deixar passar despercebido; devemos estar cientes de que 

autonomia, muitas vezes, não significa independência. O fato de uma mulher ser 

independente, provedora de si mesma ou de sua família, não faz dela uma pessoa livre, 

autônoma, capaz de gerir a própria vida e tomar decisões. Para que possa enxergar-se 

como um ser livre, não deve depender da aprovação ou aceitação dos outros; romper 

com barreiras culturais e sociais; saber impor suas ideias e desejos sem submetê-los à 

vontade dos outros. Parece difícil? Realmente é, entretanto, a passos lentos, a mulher 

vai buscando redesenhar a sua participação na sociedade moderna.  

 Durante o século XIX a sociedade brasileira sofreu diversas transformações com 

a consolidação do capitalismo, o deslocamento do campo para o meio urbano e a 

ascensão da burguesia que traziam à tona uma nova mentalidade, modificando as 

vivências interpessoais. Através da leitura do texto Mulher e família burguesa, de Maria 

Ângela D’Incao (2013) podemos ter uma ideia do ambiente familiar da sociedade que se 

formava. A mulher deveria ser dedicada ao marido e à criação dos filhos – que até então 

era relegada a criadas e amas de leite. O espaço privado e a intimidade da família 

passam a assumir um papel de extrema importância, entretanto, a conduta da mulher 

continuava sendo alvo de comentários entre vizinhos, parentes e conhecidos de uma 

maneira geral. Além disso, os passos dela também eram vigiados pelos pais e maridos. 

A postura e o comportamento adotados por essa mulher influenciavam na imagem de 

seus companheiros, ajudando ou atrapalhando a imagem pública destes (Quem não se 

lembra do ditado: “Atrás de um grande homem vem sempre uma grande mulher.”?). 
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Tolhidas da própria liberdade de ir e vir, presas dentro de suas próprias casas e com 

bastante tempo livre, começou a crescer entre as mulheres o consumo de novelas e a 

leitura de aventuras vividas por heroínas românticas e sofredoras, fomentando a 

idealização das relações amorosas e das perspectivas de casamento. Com o acesso à 

leitura, abre-se um novo mundo diante da visão desta mulher e isto ocorre 

concomitantemente com o período romântico da literatura brasileira, em especial a 

literatura urbana, com romances e folhetins que apresentam o amor como um elemento 

fundamental.    

 

Ama-se, porque todo o período romântico ama. Ama-se o amor e não 

propriamente as pessoas. Apaixona-se, por exemplo, por uma moça que seria 

a dona de um pezinho que, por sua vez, é o dono de um sapato encontrado. O 

amor parece ser uma epidemia. Uma vez contaminadas, as pessoas passam a 

suspirar e a sofrer ao desempenhar o papel de apaixonados. Tudo em silêncio, 

sem ação, senão as permitidas pela nobreza desse sentimento novo: suspirar, 

pensar, escrever e sofrer. Ama-se, então, um conjunto de ideias sobre o amor. 

(D’INCAO, 2013, p. 234). 
 

 Segundo Norma Telles (2013): “O século XIX é o século do romance.” 

(TELLES, 2013, p. 402). Seria a leitura dos romances a grande responsável por 

disseminar o novo modelo de vida doméstica, edificando na mentalidade das pessoas o 

ideário da família burguesa. Todavia, não podemos esquecer que a criação dos 

romances era realizada principalmente por homens. 

 

Tal qual um Deus Pai que criou o mundo e nomeou as coisas, o artista torna-

se o progenitor e procriador de seu texto. À mulher é negada a autonomia, a 

subjetividade necessária à criação. O que lhe cabe é a encarnação mítica dos 

extremos da alteridade, do misterioso e intransigente outro, confrontado com 

veneração e temor. O que lhe cabe é uma vida de sacrifícios e servidão, uma 

vida sem história própria. Demônio ou bruxa, anjo ou fada, ela é mediadora 

entre o artista e o desconhecido, instruindo-o em degradação ou exalando 

pureza. É musa ou criatura, nunca criadora. (TELLES, 2013, p. 403). 

 

 Justamente nesta época são publicados inúmeros romances em que mulheres 

figuram como protagonistas, e não apenas isso, mulheres que são retratadas como 

leitoras. E como sabemos, a leitura é uma atividade subversiva assim como o 

comportamento dessas mulheres que leem. Anna Kariênina, Madame Bovary, O primo 

Basílio e A dama das camélias, entre outros são alguns exemplos de obras que 

trouxeram o tema em questão à baila durante esta época. De acordo com Ricardo Piglia 

(2006): “Estamos na linha histórica que quer as mulheres como protagonistas do 

consumo narrativo.” (PIGLIA, 2006, p. 132). O autor nos chama a atenção para um 
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aspecto que pode parecer banal, mas de extrema importância para o período histórico do 

século XIX. Como já dissemos, o referido século terminou envolto por mudanças e 

novidades. Pois bem, o autor argentino, ao analisar o romance Anna Kariênina de Liev 

Tolstói, descreve a protagonista em uma cena de leitura num trem, ou seja, “o lugar da 

modernidade por excelência no século XIX (o romance é de 1877).” (PIGLIA, 2006, p. 

133). O trem seria para ele “um lugar mítico, representa o progresso, a indústria, a 

máquina; ele abre caminho para a velocidade, as distâncias e a geografia. Já não se trata 

da leitura na corte ou na cidade, mas em viagem.” (PIGLIA, 2006, p. 133). 

 Ao mesmo tempo em que a modernidade avança a passos largos, a mulher 

inserida nesse contexto, começa a despertar para uma nova realidade. À medida que a 

leitura torna-se um hábito para ela, novos horizontes e novas perspectivas se 

descortinam à sua frente. Quando afirmo que a leitura é um ato subversivo, considero o 

fato de que esta faz com que o leitor conheça outros discursos sobre o real, culminando 

num questionamento da ordem imposta. Em outras palavras, a mulher que até então era 

colocada numa posição intelectualmente inferior ao homem, vista como criatura de 

capacidade limitada, imaginativa, frívola e emotiva, aos poucos, começa a realizar um 

movimento no sentido de mostrar ao mundo que pode ocupar um lugar ao lado do 

homem; que também é um ser pensante e que, portanto, pode ser também autônomo.  

 No texto Escritoras, escritas, escrituras, Norma Telles (2013) afirma:  

 

“Um grande número de mulheres passou a escrever e a publicar. Numa época 

em que era valorizada a erudição e, ao mesmo tempo, lhes era negado o 

acesso à educação superior, tiveram que aprender com suas próprias leituras, 

tanto de romances quanto nos livros de moral, etiqueta ou religiosos.” 

(TELLES, 2013, p. 403). 

 

 A autora, no mesmo texto, cita Nísia Floresta – que já conhecemos no capítulo 

anterior – como exemplo da luta pelo direito das mulheres. Nascida em um pequeno 

sítio do Rio Grande do Norte, casou-se aos 13 anos no ano de 1823 e deixou o marido 

no ano seguinte. Obrigada a sustentar a mãe e os irmãos após o falecimento do pai, 

começou a lecionar e, em 1832, publicou Direitos das mulheres e injustiça dos homens, 

tradução da obra de Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of woman.  

 

A escritora, republicana e abolicionista, escreve na tentativa de enfrentar 

preconceitos de uma sociedade patriarcal como a brasileira. Sua preocupação 

é com a educação das mulheres, pensava que o ensino seria capaz de mudar 

as consciências e a própria vida delas. Algumas ideias tratadas por ela são, 

por exemplo, a ausência da mulher no mundo e os limites impostos pelos 
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homens à sua educação, pois para eles não seria interessante modificar um 

padrão vigente que lhes dava plenos poderes. (TELLES, 2013, p. 405 – 406).  

 

 

 Até aqui estamos falando de mulheres que faziam parte de uma elite burguesa e 

que, mesmo com muitas limitações, tinham algum acesso à instrução e à leitura. Viviam 

o cotidiano das donas de casa que cuidavam do ambiente doméstico com a ajuda de 

escravas e, depois da abolição, ainda contavam com pessoas que cuidavam do serviço 

braçal. Contudo, não podemos esquecer que estas mulheres são apenas uma pequena 

parcela da população feminina que vivia na corte. Uma grande parte estava em situação 

ainda pior. Mulheres oriundas das camadas sociais menos abastadas, desde muito cedo 

eram obrigadas a trabalhar para ajudarem no sustento da família. Para elas a situação era 

ainda muito pior. A falta de amparo e de direitos, a necessidade de trazer o sustento para 

dentro de casa, aliada à necessidade de cuidar da casa e dos filhos, algumas vezes sem a 

presença de um marido, levava diversas mulheres a um estado de precariedade 

desesperador, culminando, por vezes, na prostituição. 

 Perto de Nova York, mais especificamente em Seneca Falls, no ano de 1848, 

aquelas que foram consideradas as primeiras feministas realizam o encontro inaugural 

de sua história. Pouco a pouco a questão feminina vai tomando corpo. Não só nos 

Estados Unidos como em todo o mundo, as mulheres não tinham ainda direitos legais 

ou culturais. Rose Marie Muraro (2002), no livro A mulher no terceiro milênio afirma:  

 

As feministas lançam-se então a uma peregrinação sem tréguas em busca do 

direito ao voto, à educação e melhores oportunidades de trabalho. A 

sociedade inteira lhes era hostil, porque supunha-se que mulheres não 

devessem viajar sozinhas, falar em público nem criar perturbações à ordem 

estabelecida. Eram chamadas de bruxas, mal-amadas, lésbicas, mas uns 

poucos homens as ajudavam no que podiam em sua luta pela justiça. 

(MURARO, 2002, p. 133-134).  

 

 No Brasil a história se dá de uma maneira um pouco diferente. O movimento 

feminista que buscava a emancipação das mulheres, aqui, fora um movimento 

basicamente de elite, da mulher instruída do meio urbano. Segundo Eliane Vasconcellos 

(1999):  

 

As feministas brasileiras preocupavam-se com as reivindicações daquelas que 

estavam em camadas menos privilegiadas, mas advogavam para elas soluções 

que tangiam o assistencialismo desempenhando um papel de “fadas-

madrinhas” altruístas. Não pregavam, portanto, a “dignificação da mulher”, 

negligenciando questões importantes como as reivindicações das classes 
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menos favorecidas, o problema do ensino, e até mesmo diante do uxoricídio
4
. 

(VASCONCELLOS, 1999, p.333).  

 

 

 Lima Barreto, escritor brasileiro (1881 – 1922), autor de diversas obras como 

Triste fim de Policarpo Quaresma (1915) e Clara dos Anjos (1923), entre outros, na 

crônica Os uxoricidas e a sociedade brasileira, acusa as feministas dizendo: “Contra tão 

desgraçada situação da nossa mulher casada, edificada com a estupidez burguesa e a 

superstição religiosa, não se insurgem as borra-botas feministas.” (BARRETO apud 

VASCONCELLOS, 1999, p. 333). O escritor recrimina, portanto, o feminismo 

burocrata dirigido às elites ao qual chama de “feminismo caolho” (VASCONCELLOS, 

1999, p. 333). 

 No início do século XX, as mulheres puderam comemorar uma grande vitória, o 

direito ao voto. No Brasil esta conquista se deu no ano de 1934. Muitas mulheres 

acreditavam estar diante da emancipação feminina. No entanto, as discriminações 

continuavam. Ainda era forte a onda conservadora e as mulheres ainda se encontravam 

marginalizadas no espaço público e, aquelas que precisavam trabalhar, ainda eram 

exploradas economicamente. 

 De acordo com as pesquisadoras Marina Maluf e Maria Lúcia Mott (1998): 

 

Nas três primeiras décadas do século XX, o “dever ser” das mulheres 

brasileiras foi traçado por um discurso ideológico conservador que buscava 

desumanizá-las como sujeitos históricos. A imagem mãe / esposa / dona – de 

– casa correspondia àquilo que era pregado pela Igreja e pelo Estado. Vários 

preceitos do Código Civil de 1916 sacramentavam a inferioridade da mulher 

casada ao marido sendo ela dependente e subordinada ao homem. O direito 

da mulher casada ao trabalho, por exemplo, dependia da autorização do 

marido. Na prática, o poder deste, muitas vezes, ia mais longe do que o 

previsto pela lei. (MALUF; MOTT, 1998, p. 373).  

 

 Segundo suas pesquisas, os maridos, tal como os pais, puniam com violência as 

mulheres quando desobedecidos. As autoras citam ainda colaboradoras da Revista 

feminina de 1920 que indagavam: “Quais os sinceros desejos da mulher à sua época?” 

(MALUF; MOTT, 1998, p. 370). As respostas afirmavam: “Queremos a liberdade ou 

pelo menos a igualdade com o homem a quem chamam de déspota e tirano. 

Reivindicamos a igualdade de formação para ambos os sexos” (Revista feminina apud 

MALUF; MOTT, 1998, p. 371). Chamavam a atenção das leitoras para as mulheres que 

viviam fechadas em seus lares, “arrastando uma existência monótona e despida de 

                                                             
4 Assassinato da esposa pelo próprio marido. 
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ideais” (Revista feminina apud MALUF; MOTT, 1998, p. 371), dependentes dos 

maridos em todos os aspectos.  

 Estamos falando sobre o modelo de sociedade burguesa que ascende juntamente 

com a modernidade e a sociedade de consumo. Todavia, é importante lembrarmos que 

estamos em um país de grande extensão territorial e de uma enorme diversidade 

cultural, dotado de realidades distintas e de extremos opostos. Os padrões de 

comportamento burgueses dominavam as capitais do progresso – Rio de Janeiro e São 

Paulo, mas essa não era a realidade da maioria dos brasileiros. Grande parte do país 

ainda permanecia fiel à agricultura e vivia sob o domínio dos grandes fazendeiros e 

proprietários de terras. Muitas mulheres não possuíam a figura do marido efetivamente 

dentro de casa, pois estes tinham que sair em busca de melhores condições para a 

família. A elas cabia, além dos cuidados com a casa e os filhos, lidar com os trabalhos 

pesados e manuais, mantendo-as longe da realidade da mulher ociosa que desenvolvia o 

hábito da leitura e sonhava com o amor e o casamento ideal. 

 No sertão, espaço de extrema importância para este trabalho,  

 

Ali se gestou uma sociedade fundamentada no patriarcalismo. Em primeiro 

lugar estava o homem, fazendeiro, político local, ou mesmo vaqueiro. Entre 

as mulheres estavam as senhoras, as damas, depois as roceiras, escravas e 

negras. O ideal de mulher era ser filha de fazendeiro. As mulheres de classe 

mais abastada não tinham muitas atividades fora do lar. Assim como as 

moças decentes da corte, eram treinadas para desempenhar o papel de mãe e 

as chamadas “prendas domésticas”. Muitas filhas de famílias poderosas 

nasceram, cresceram, casaram e morreram em suas fazendas de gado. Muito 

poucas aprenderam a ler e a assinar o nome. (FALCI, 2013, p. 242). 

 

  Para Miridan Knox Falci (2013), as especificidades das mulheres do sertão 

sofreriam a influência de fatores como: “O isolamento do sertão, as condições locais de 

povoamento, as condições ambientais de clima e a formação de uma sociedade 

patriarcal altamente estratificada.” (FALCI, 2013, p. 242).  Esta afirmação nos será cara 

mais adiante ao analisarmos as personagens centrais de nosso estudo, Conceição e 

Maria Augusta, mulheres oriundas do sertão que entram em contato com a realidade 

moderna da capital. 

 A própria Rachel de Queiroz, criadora das nossas protagonistas, torna-se 

exemplo para o nosso estudo. Nascida em Quixadá, interior do Ceará, a escritora 

transitou entre os espaços do sertão e da capital desde muito nova. Além disso, andando 

no sentido oposto ao de suas conterrâneas e contemporâneas, ainda bem pequena fora 
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apresentada à chamada alta literatura. Autores como José de Alencar, Machado de 

Assis, Eça de Queiroz e Dostoiévski, entre outros, faziam parte de sua rotina de leitora. 

Após a publicação de seu primeiro romance – O quinze (1930) – a jovem escritora veio 

para o Rio de Janeiro onde passou a frequentar as rodas literárias das quais faziam parte 

nomes como Graciliano Ramos e José Lins do Rêgo. Numa época em que as “moças de 

família” eram criadas para o casamento e a criação dos filhos, em que as mulheres não 

eram bem vistas se saíssem à rua desacompanhadas, a autora ultrapassou diversas 

barreiras. Foi casada, perdeu sua única filha, divorciou-se e casou novamente com 

aquele que seria seu companheiro por toda a vida. Tudo isto sem perder o respeito e a 

admiração daqueles que estavam à sua volta, culminando com a sua eleição como 

primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. 

 Em seus textos, a escritora cearense tem como assunto recorrente a conquista de 

espaço pelas mulheres mostrando o mundo feminino sob uma ótica diferente da 

masculina que, frequentemente, posiciona a mulher como frágil e necessitada de 

proteção. O discurso de Rachel de Queiroz questiona o lugar em que a mulher é 

colocada dando espaço para o raciocínio e a argumentação de suas personagens. Desde 

seu primeiro livro, já é notória a preocupação dela com suas personagens femininas. 

Angela Tamaru (2006) cita Maria Alice Barroso (1990) que escreveu sobre a 

importância da escritora na história literária a partir de sua estreia: 

 

É com Rachel de Queiroz na prosa de ficção, que a fala da mulher ingressou 

no campo social, abandonando os salões de chá para narrar a áspera tragédia 

da seca nordestina. A partir de O quinze, pode-se dizer que a literatura 

feminina no Brasil resguardou-se das amenidades, focalizando, de maneira 

aguda e humanizada, indivíduos, clima e civilização, personagens de caráter, 

situadas num meio adequado e realizando uma ação consequente. Eis como 

se pode definir o romance de Rachel de Queiroz, que constitui um turning 

point no contexto da literatura brasileira. (BARROSO apud TAMARU, 2006, 

p. 65 - 66). 

 

 Mas antes de nos aprofundarmos na análise das obras da autora, ainda há 

aspectos históricos relevantes a serem destacados. Até agora falei sobre a posição da 

mulher na sociedade e a sua busca por autonomia. Contudo, um aspecto não foi 

abordado, a questão da sexualidade, ou melhor, da emancipação sexual feminina. Ora, 

para que uma pessoa possa adquirir autonomia sobre sua própria vida, antes de tudo é 

preciso que haja autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre o seu desejo.  
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 O século XIX trouxe a languidez da moça pálida cultuada no Romantismo. O 

sentimento amoroso torna-se prioridade juntamente com a evocação e a manifestação 

dos sentimentos. As leituras da época traziam sonhos de amores puros e etéreos 

“recheados de metáforas religiosas – criaturas celestes; a moça, um anjo de pureza e 

virgindade; o amor, uma experiência mística.” (CORBIN apud SIMONETT, 2003, 

p.108).  Ainda de acordo com as palavras de Alain Corbin (2003): “O imaginário das 

mulheres deveria estar centrado no pudor; uma moça de família não deveria se olhar no 

espelho, mal conhecia seu próprio corpo.” (CORBIN apud SIMONNET, 2003, p. 109). 

Alain Corbin (2003) continua seu pensamento ao dizer que: 

 

Enquanto o mundo feminino deveria ser recatado, o masculino vivia um jogo 

de dupla moral. O mesmo rapaz que valorizava a pureza da moça e fazia a 

corte de acordo com as convenções sociais, conhecia experiências sexuais 

com prostitutas ou escravas. Uma dualidade também presente na 

representação do corpo feminino, ao mesmo tempo idealizado e degradado. 
(CORBIN apud SIMONETT, 2003, p. 110).  

 

 “Ontem você era uma divindade, hoje você é uma mulher” (BAUDELAIRE 

apud SIMONETT, 2003, p. 111), escreveu Charles Baudelaire para Madame Sabatier, 

mulher por quem se declarava apaixonado.
5
 Esperava-se que a mulher silenciasse seus 

sentimentos e um eventual prazer, ou seja, enquanto a mulher se mantinha distante, 

apenas no plano das ideias, adquiria uma aura de divindade, de anjo, de pureza. A partir 

do momento em que se torna real, tangível, passa a fazer parte do mundo ordinário, 

transformando-se em uma reles mulher. 

 Na leitura de A mais bela história do amor (2003), continuo trabalhando com as 

palavras de Alain Corbin que dizem que: “Por volta de 1880 a palavra sexualidade 

passaria a ser utilizada no sentido de “vida sexual”.” (CORBAIN apud SIMONETT, 

2003, p. 119). O conceito romântico começa a mudar, a mulher não é mais o anjo 

pálido, intocável. 

 

O flerte entre os casais passou a conciliar virgindade, pudor e desejo. As 

moças que flertavam estavam no meio caminho entre a mocinha inocente e a 

jovem liberada. A sexualidade conjugal começa a se modificar, e o prazer 

                                                             
5 As relações do autor de “Flores do Mal” com Madame Sabatier datam da época em que o poeta tinha 
aproximadamente 33 anos. Escrevera várias cartas de amor para ela até que, por ocasião do processo 
que se instaurou a respeito do livro acima mencionado, declarou abertamente seu amor. A moça 
respondeu a carta afirmando que o amor era correspondido e logo após a resposta dela, o poeta 
escreve-lhe outra carta dizendo que até ontem a moça era uma divindade, após sua declaração passara 
a ser uma mulher. (Fonte: almanaque.folha.uol.com.br/leituras_03jul00.htm). 
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feminino a se afirmar. Assim, no final do século XIX um novo tipo de casal 

começa a surgir, uma sexualidade mais sensual tomava o lugar daquela 

destinada à procriação. (CORBAIN apud SIMONETT, 2003, p. 122). 

 

 Adentrando o século XX, aos poucos a mulher foi rompendo com o velho 

modelo de virgindade superando o medo da opinião pública, do filho não desejado, e 

correndo cada vez mais riscos. Por volta dos anos 20, uma espécie de revolução sexual 

acontece. “As mulheres cortam os cabelos, levantam as saias, começam a pintar o rosto 

e a dançar o jazz. Algumas amarras se desfazem. Elas começam a procurar gratificação 

na vida sexual.” (MURARO, 2002, p. 136-137). 

 A partir da década de 20, do século XX, o panorama começa a delinear algumas 

mudanças na vida das mulheres. Elas não procuram apenas a gratificação sexual, 

começam a busca pela própria existência. Para Maria Rita Kehl (1996), falar ao mundo 

é coisa que as mulheres vêm fazendo há menos de dois séculos; seria, portanto, “coisa 

da modernidade” (KEHL, 1996, p. 58). Ainda segundo o seu pensamento, a mudança 

radical na “natureza humana”, a qual se refere Virginia Woolf no final da década de 20, 

seria a capacidade, recém - adquirida, pela mulher de amar e trabalhar. 

 

Que a mulher tenha se tornado plenamente – não, plenamente talvez seja 

exigir demais até para um homem! – capaz de amar e trabalhar é essa a 

revolução na natureza humana que ainda não sabemos simbolizar, pois acena 

para a possibilidade de retraçar as vias de circulação dos valores fálicos em 

nossa cultura. Que tenhamos nós, mulheres, conquistado o falo da fala, 

preparando caminho para nossa própria existência, criando a possibilidade de 

inscrever no inconsciente da espécie, nem que seja daqui a duzentos anos, os 

signos da nossa subjetividade. (KEHL, 1996, p. 65-66). 

 

 Por falar em capacidade para o trabalho, com o crescente processo de 

industrialização do Brasil, as mulheres vão, paulatinamente, conquistando lugar no 

mercado de trabalho em ocupações consideradas ainda compatíveis com elas – 

professoras, enfermeiras, datilógrafas, secretárias, telefonistas, costureiras. Começam 

também a ingressar no mundo acadêmico, ainda como minoria absoluta, nas áreas de 

ciências sociais e humanas, principalmente. 

 Em 1950, uma jovem filósofa francesa, Simone de Beauvoir, lança em Paris o 

livro O segundo sexo, “um estudo consistente sobre a condição da mulher no 

patriarcado. A escritora teria se tornado para as mulheres o que Marx representava para 

os operários ao criar uma teoria sobre sua opressão.” (MURARO, 2002, p. 173). Já na 

introdução de sua obra podemos perceber um alvorecer no mundo feminino. Se antes a 
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mulher não tinha voz, como temos visto até aqui, esta realidade está prestes a mudar 

totalmente o seu panorama e a mulher passa a olhar para si mesma e para a realidade à 

sua volta com outros olhos. 

 

As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; começam a 

afirmar concretamente sua independência; mas não é sem dificuldade que 

conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. Educadas por 

mulheres, no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o casamento 

que ainda as subordina praticamente ao homem; o prestígio viril está longe de 

se ter apagado: assenta ainda em sólidas bases econômicas e sociais. É pois 

necessário estudar com cuidado o destino tradicional da mulher. Como a 

mulher faz o aprendizado de sua condição, como a sente, em que universo se 

acha encerrada, que evasões lhe são permitidas, eis o que procurarei 

descrever. Só então poderemos compreender que problemas se apresentam às 

mulheres que, herdeiras de um pesado passado, se esforçam por forjar um 

futuro novo. (BEAUVOIR, 1967, p.7). 

 

 Com estas palavras da autora francesa acredito que possamos voltar nossos olhos 

para o futuro, um futuro que ainda necessita de mudanças. Muitas foram as conquistas 

até aqui, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, afinal, se olharmos para trás, 

são apenas dois séculos de lutas diante de muitos e muitos outros séculos subjugadas ao 

poder patriarcal. Dotados deste conhecimento, podemos prestar maior atenção às 

palavras de Rachel de Queiroz, mais especificamente nas obras O quinze e As três 

Marias, pensando como a autonomia feminina se manifesta dentro dos romances. 

 Já sabemos que Conceição, protagonista de O quinze, é uma jovem de 22 anos 

que trabalha como professora na capital cearense retornando sempre para a fazenda de 

sua avó, Dona Inácia, nas férias. Mulher forte, inteligente e independente, não se 

encaixa no contexto social em que a mulher espera obter segurança e estabilidade 

através do casamento e submetendo-se ao domínio do marido. Logo de início o romance 

já mostra ao leitor uma moça que tem o hábito da leitura; Conceição, à noite, se prepara 

para iniciar seu momento de leitura. 

 

Deitou-se vestida, desapertando a roupa para estar à vontade. Pegou no 

primeiro livro que a mão alcançou, fez um monte de travesseiros ao canto da 

cama, perto da luz, e, fincando o cotovelo neles, abriu à toa o volume. 

Era uma velha história polaca, um romance de Sienkiewicz, contando casos 

de heroísmos, rebeliões e guerrilhas. 

Conceição o folheou devagar, relendo trechos conhecidos, cenas amorosas, 

duelos, episódios de campanha. Largou-o, tomou os outros – um volume de 

versos, um romance francês de Coulevain. 

E ao repô-lo na mesa, lastimava-se: 

- Está muito pobre essa estante! Já sei quase tudo decorado! (QUEIROZ, 

2010, p. 12). 
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 Este exemplo mostra que a hora da leitura envolve um ritual, ou seja, é um 

momento importante para a jovem. Além disso, percebemos uma característica 

importante de Conceição, a voracidade na leitura. Como ela própria diz, já lera todos os 

livros, sabendo quase tudo decorado. Nas horas vagas, a jovem vivia para os livros, 

muitos livros. Sua sede de leitura era inesgotável. Passava de um livro para outro e 

acabava se isolando do mundo. Prestemos atenção na pergunta do escritor argentino 

Ricardo Piglia (2006), O que é um leitor?  

 

[...] alguém perdido numa biblioteca, alguém que passa de um livro para 

outro, que lê uma série de livros e não um livro isolado. Um leitor disperso 

na fluidez e no rastreamento e que tem todos os volumes a sua disposição. 

Vai atrás de nomes, fontes, alusões; passa de uma citação para outra, de uma 

referência para outra. 

Sensação acachapante de tudo o que ainda falta ler. (PIGLIA, 2006, p. 26). 

 

 Parece que a definição de Piglia nos fala exatamente de Conceição, “uma leitora 

que se encontra diante do infinito e da proliferação. Não lê apenas um livro, está perdida 

numa rede de signos.” (PIGLIA, 2006, p. 27). Enquanto a maioria das moças de sua 

idade estava preocupada com bailes, roupas e, acima de tudo, com a ideia de encontrar 

um par para casar e formar uma família, a professora não pensava nisso. Órfã, criada 

pela avó, Dona Inácia, a moça conquistara sua independência através do trabalho e 

ajudava a cuidar dos retirantes da seca. Assim, isolava-se entre os afazeres e as leituras. 

Possui, portanto, as marcas do leitor assinaladas pelo escritor de O último leitor (2006): 

quietude, solidão, recolhimento, isolamento... Para ele, na literatura, “aquele que lê está 

longe de ser uma figura normalizada e pacífica; antes aparece como um leitor extremo, 

sempre apaixonado e compulsivo.” (PIGLIA, 2006, p. 21). Assim, podemos dizer que 

Conceição seria uma leitora extrema já que, além de apaixonada e compulsiva, como já 

vimos, também não seria, de acordo com a designação de Piglia, normalizada e pacífica.  

 

[...] de fato, Conceição talvez tivesse umas ideias; escrevia um livro sobre 

pedagogia, rabiscara dois sonetos, e à vezes lhe acontecia citar o Nordau ou o 

Renan da biblioteca do avô. 

Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e justamente dessas leituras é 

que lhe saíam as piores das tais ideias, estranhas e absurdas à avó. 

(QUEIROZ, 2010, p. 14). 

 

 Como disse anteriormente, o ato de ler seria um ato subversivo. Aquele que lê 

abre sua mente para ter ideias. Numa época em que as leituras das moças de família 

eram controladas – a narrativa se passa no ano de 1915, Conceição consumia livros 
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socialistas. Esse tipo de leitura era considerada perigosa para as mulheres. O 

comportamento desejado para uma mulher era o de passividade e submissão e ser uma 

intelectual faz parte do processo que poderia fazer com que a mesma despertasse da 

subjugação dos homens e passasse a adquirir uma posição ativa com relação à própria 

vida, uma posição autônoma. E Conceição, mesmo com tão pouca idade, já tinha 

adquirido para si a noção de que não precisava de um marido a seu lado para que 

pudesse se sustentar perante a sociedade. Sua preocupação estava voltada para outras 

questões como a situação da mulher na sociedade, seus direitos; assuntos que 

preenchiam sua mente e sua própria vida, na falta de alguém que aguçasse seu interesse 

pelo casamento. 

 

- E esses livros prestam para moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só 

lia romance que o padre mandava... 

- Isso não é romance, Mãe Nácia. Você não está vendo? É um livro sério, de 

estudo... Trata da questão feminina, da situação da mulher na sociedade, dos 

direitos maternais, do problema... 

- E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Você quererá ser 

doutora, dar para escrever livros? 

- 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... 

- E para que você torceu sua natureza? Por que não se casa? 

- Nunca achei que valesse a pena... 

(QUEIROZ, 2010, p. 131). 

 

 

 Este trecho da obra de Rachel de Queiroz é muito rico para a nossa análise. 

Primeiramente encontramos a questão da leitura controlada. Repetindo o que já disse 

anteriormente, as leituras daquelas que eram consideradas mulheres respeitáveis e de 

família eram tuteladas por seus pais, maridos e, muitas vezes, seguiam a orientação da 

Igreja. Muitos jornais e revistas da época publicavam matérias relacionadas à educação 

da mulher e, frequentemente, apontavam a doutrina cristã como a principal leitura a ser 

feita por elas. Alertavam, ainda, para o perigo de alguns romances e novelas.  

 Um exemplo interessante a ser destacado, com relação ao cuidado com a leitura 

feminina, é o do nosso escritor romântico José de Alencar. Autor de inúmeros romances 

datados do final do século XIX, o criador de Lucíola (1862) possuía um projeto literário 

que visava construir uma identidade genuinamente brasileira. Para isso, escreveu 

romances divididos em fases: a fase indianista com romances como Iracema (1865) e O 

Guarani (1857); a fase rural em que se destaca a obra O sertanejo (1875); e a fase 

urbana que traz romances como Senhora (1874) e Lucíola (1862). Estes são apenas 
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alguns romances da vasta contribuição do escritor. Pois bem, para nós, interessa 

pensarmos no tratamento dado pelo autor aos seus romances. Ao publicar um romance 

como Lucíola (1862), por exemplo, em que retrata a vida de uma cortesã – tema 

considerado ousado para as expectativas da época – como fazer para não macular o 

perfil de autor recomendável para as moças de família? Segundo Luis Filipe Ribeiro 

(1996), “a primeira providência teria sido não assinar o livro, cria outro personagem 

com o pseudônimo de G.M. que seria uma senhora idosa e acima de qualquer suspeita.” 

(RIBEIRO, 1996, p. 83). Além disso, assume que “a própria atmosfera das paixões, com 

que irá operar, é absolutamente inadequada para jovens e ‘gentis meninas’”. (RIBEIRO, 

1996, p. 87). As imagens da protagonista, Lúcia, aparecem sempre de maneira 

dicotômica Ou seja, embora fosse cortesã, representação da impureza e da degradação 

moral da mulher, havia nela um lado cristão e puro, além da justificativa “nobre” de 

cuidar e sustentar a irmã mais nova. Seguindo ainda as palavras de Luis Filipe Ribeiro 

(1996): 

 

Há em Alencar uma constante preocupação em manter os padrões morais, 

reforçando-os, e, ao mesmo tempo, denunciar a falsa moral vigente. Como 

entendê-lo? É simples: o que ele defende não é a sociedade de seu tempo tal e 

como ela se apresenta; defende a sociedade como ela poderia e deveria ser. É 

este o sentido pedagógico que atravessa toda sua obra. Ele deseja contribuir 

para solidificar e cristalizar valores que, se existem, não são cumpridos como 

deveriam. O que ele escreve assume, então, a postura de um espelho em que 

os leitores – e, em especial, as leitoras – devem buscar elementos de 

identificação, quer social, quer moral. (RIBEIRO, 1996, p. 92-93). 

 

 

 Mas o que José de Alencar, autor romântico do século XIX, tem a ver com 

Conceição, personagem situada no segundo decênio do século XX? Explico. Dona 

Inácia fala o seguinte para a neta: “E esses livros prestam para moça ler, Conceição? No 

meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava...” (QUEIROZ, 2010, p. 131). 

Nesta fala podemos perceber o que dissemos sobre a leitura guiada que vimos com José 

de Alencar. Não podemos esquecer que se em 1915, Dona Inácia era avó; à época das 

publicações do autor, a mesma era moça e, caso fosse leitora, poderia estar entre o seu 

público alvo. Logo, só podia ler aquilo que era recomendado. Além disso, no início 

deste trabalho, ao nos referirmos sobre as leituras da autora da obra, Rachel de Queiroz, 

vimos que o autor de Iracema (1865) estava no rol de seus escritores preferidos, 

portanto, fazia parte do imaginário da jovem escritora, seguindo o conceito bakhtiniano 

de que aquele que escreve está inserido na sociedade e no contexto histórico em que 
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vive. Acredito que caiba também dizer que ambos eram conterrâneos e chegavam a ser 

parentes distantes. 

 Se Dona Inácia, no século XIX, deveria ler apenas romances que o padre 

mandava, pouca coisa teria mudado na época de sua neta. Nas três primeiras décadas do 

século XX, as moças ainda deveriam seguir aquilo que era recomendado não só pelo 

padre, mas pelo Estado. Eram muito comuns na referida época, os manuais de 

comportamento e etiqueta que deveriam ser seguidos pelas moças refinadas e de boa 

conduta. Tudo era pré-determinado, desde as roupas e penteados “da moda”, até as 

leituras recomendadas (alguma diferença dos dias atuais?). Conceição, portanto, estaria 

entre as moças que buscavam fugir a estes manuais, consumindo exatamente o oposto 

do que era publicado, leituras socialistas, estudos sobre questões femininas etc. 

 Outro aspecto interessante a ser observado na mesma citação é que embora a 

protagonista de O quinze buscasse fugir do “ideal” de moça da época, preocupando-se 

com sua instrução e seus direitos enquanto mulher, a herança patriarcal faz com que o 

casamento e a formação de uma família ainda sejam vistos como obrigação. “Quando a 

gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família...” (QUEIROZ, 2010, p. 131). 

Percebemos que o ideário formado durante tantos séculos está tão arraigado que 

pensamentos contraditórios se intercalam na fala da personagem. Ora estuda sobre 

emancipação feminina, ora sente o padrão vigente como natural. Este sentimento não 

existe em sua avó. Pertencente ainda a um núcleo conservador, a senhora entende que o 

casamento é uma consequência da natureza da mulher. “E para que você torceu sua 

natureza? Por que não se casa?” (QUEIROZ, 1996, p. 131). Conceição é a 

representação da dualidade, por um lado enxerga o casamento ainda como obrigação, 

por outro lado vai adquirindo nuances de autonomia ao romper com este padrão e negar 

um casamento com alguém que não valesse a pena, apenas para cumprir com o 

protocolo. 

 Sua negação ao casamento não era por falta de pretendente e, muito menos, por 

não se afeiçoar a ninguém. No sertão, a jovem reencontra seu primo, Vicente, um 

vaqueiro “amigo do mato, do sertão, de tudo o que era inculto e rude”. (QUEIROZ, 

2010, p. 21). Sentia por ele uma atração que o diferenciava dos outros homens. 

 

E a moça lembrou-se de certa vez, em casa do Major, no dia em que se 

inaugurou o gramofone, e as meninas, e ela própria, que também estava lá, 

puseram-se a dançar. Os pares eram o filho mais velho da casa – hoje casado 
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e promotor no Cariri – e dois outros rapazes, colegas dele, que tinham vindo 

passar as férias no sertão. 

Mal começou a dança, entrou Vicente, encourado, vermelho, com o guarda-

peito encarnado desenhando-lhe o busto forte e as longas perneiras ajustadas 

ao relevo poderoso das pernas. A Conceição pareceu que uma rajada de 

saúde e de força invadia subitamente a sala, purificando-a do falsete agudo 

do gramofone, das reviravoltas estilizadas dos dançarinos. 

[...] 

Vicente enlaçava a prima que, rindo, saiu dançando orgulhosa do 

cavalheiro...  (QUEIROZ, 2010, p. 21). 

 

 Apesar de toda a rudeza de homem do sertão, Vicente possuía qualidades que 

despertavam o bem-querer da prima. Este sentimento era recíproco corroborando com o 

adágio popular de que “os opostos se atraem”. O rapaz também se sentia atraído por 

Conceição e sua aura de moça ilustrada, diferente daquelas com quem ele convivia no 

sertão. 

 

Foi-lhe grato por essa simpatia. Perdeu com ela a timidez receosa que o 

entravava. E abriu-lhe o seu coração de menino crescido depressa demais, 

onde dormia, concentrada, muita energia desconhecida, muita força primitiva 

e virgem. 

Havia de ser quase um sonho ter, por toda a vida, aquela carinhosa 

inteligência a acompanhá-lo. E seduzia-o mais que tudo a novidade, o gosto 

de desconhecido que lhe traria a conquista de Conceição, sempre considerada 

superior no meio das outras, e que se destacava entre elas como um lustro de 

seda dentro de um confuso montão de trapos de chita. (QUEIROZ, 2010, p. 

49).  

 

 Tudo parece conspirar para o final entre os primos, entretanto, a protagonista da 

obra não se deixa levar pelo sentimento. Depois de ficar sabendo que Vicente poderia 

estar flertando com uma moça pobre e mestiça – “Uma cabra, uma cunha à toa, de 

cabelo pixaim e dente podre!...”. (QUEIROZ, 2010, p. 64) – Conceição, tomada pelo 

ciúme passa a adquirir uma postura fria e pedante diante do rapaz.  

 O trecho em que podemos perceber a indignação da professora já fora citado no 

capítulo anterior, mas acredito ser pertinente neste momento também. Em conversa com 

sua avó, mais uma vez, Conceição deixa à mostra a dualidade entre a moça decidida, 

que impõe e faz valer suas ideias emancipadas para a época e aquela que ainda se 

encontra presa a um pensamento conservador e, muitas vezes, preconceituoso.  

 

- A Chiquinha me contou também uma coisa engraçada... Engraçada, não... 

tola... Diz que estão falando muito do Vicente com a Josefa do Zé Bernardo... 

A avó levantou os olhos: 

- Eu já tinha ouvido dizer... Tolice de rapaz! 

A moça exaltou-se, torcendo nervosamente os cabelos num coque no alto da 

cabeça: 
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- Tolice, não senhora! Então Mãe Nácia acha uma tolice um moço branco 

andar se sujando com negras? 

[...] 

- Pois eu não! Morro e não me acostumo! É lá direito! Olhe, Mãe Nácia, eu 

podia gostar de uma pessoa como gostasse, mas sabendo duma história 

assim, não tinha santo que desse jeito! (QUEIROZ, 2010, p. 66-67). 

 

 Contrariando o antigo costume em que a mulher deveria aceitar qualquer 

comportamento masculino, Conceição prefere abrir mão de seu sentimento a aceitar 

uma atitude com a qual não concorda. Este é um pensamento que, mais uma vez, denota 

autonomia; seguir suas próprias ideias em detrimento do que é o padrão vigente. 

Todavia, a neta de Dona Inácia reforça o ideário arcaico e elitista, de que brancos e 

negros; ricos e pobres, não poderiam manter um relacionamento considerado digno e 

decente. 

 Ao receber a visita do primo em sua casa na capital, a moça, em um primeiro 

momento, observa sua beleza e admira o “homem do sertão, de beleza sadia e agreste, 

tostado de sol, respirando energia e saúde...”. (QUEIROZ, 2010, p. 81). Logo depois, 

lembra-se do episódio de seu envolvimento com a moça do sertão e muda seu 

comportamento perante ele. Se antes o tratava com carinho e doçura, adquire agora uma 

atitude fria e distante. Durante sua conversa, ele vai descobrindo uma Conceição que até 

então desconhecia e enxerga o afastamento que existia entre ambos. 

 

Em vão procurou naquela moça grave e entendida do mundo, a doce 

namorada que dantes pasmava com a sua força, que risonhamente escutava os 

seus galanteios, debruçada à janela da casa-grande, cheirando o botão de rosa 

que ele lhe trouxera. 

[...] 

E ao fim da visita, quando ela falava sobre o efeito da seca na vida da cidade, 

pareceu-lhe até pedante...Tinha na voz e nos modos uma espécie de aspereza 

espevitada, característica de todas as normalistas que conhecia... (QUEIROZ, 

2010, p. 83-84). 

 

 

 Antes de seguirmos adiante, há um aspecto interessante que devemos salientar 

durante esta mesma conversa entre Conceição, Vicente e Dona Inácia. Enquanto a neta 

saiu para providenciar um café, a passagem nos mostra uma senhora atrapalhada e com 

dificuldade para contar um determinado fato. Quando Conceição volta para a conversa, 

fica claro que a senhora se apoia na desenvoltura da jovem como se esta representasse 

uma intérprete. “Era hábito antigo de dona Inácia utilizar Conceição como um intérprete 

de língua mais expedita e mais bem informada, para dizer aos amigos as novidades de 

sensação.” (QUEIROZ, 2010, p. 83). Podemos inferir que apesar de fazer parte de uma 



64 
 

geração em que a mulher tinha muito pouco ou nenhum acesso à instrução, fato que 

contribui para a dificuldade de expressão, a avó valoriza e até mesmo se utiliza da 

cultura e da desenvoltura da neta. 

 Esta mesma instrução é responsável pela decisão da moça de romper em 

definitivo com seus sonhos em relação ao primo. Retomando a teoria de Ricardo Piglia 

(2006), entra em cena aquele que enfrenta o leitor, que dialoga com ele. 

“Frequentemente, o outro do leitor também está representado. Não apenas o que lê, 

como também quem enfrenta aquele que lê, com quem ele dialoga e negocia essa forma 

de construir o sentido que é a leitura.” (PIGLIA, 2006, p. 30). O relacionamento (ou a 

falta dele) entre Conceição e Vicente é o maior exemplo que temos neste romance a 

respeito da oposição entre o leitor e o outro. Ela, apaixonada pelo rapaz, via-o com certa 

admiração, além, é claro, da atração física que unia ambos. Entretanto, Conceição afasta 

a possibilidade de uma união entre eles, pois enxerga um abismo entre seu mundo de 

leituras em oposição ao dele. 

 

Foi então que se lembrou que, provavelmente, Vicente nunca lera o 

Machado... Nem nada do que ela lia. 

Ele dizia sempre que, de livros, só o da nota do gado... 

Num relevo mais forte, tão forte quanto nunca o sentira, foi-lhe aparecendo a 

diferença que havia entre ambos, de gosto, de tendências, de vida. 

O seu pensamento, que até há pouco se dirigia ao primo como a um fim 

natural e feliz, esbarrou nessa encruzilhada difícil e não soube ir adiante. 

(QUEIROZ, 2010, p. 84). 

 

 Numa época em que muitas moças não tinham a oportunidade de sequer 

escolherem seus futuros maridos, a atitude de Conceição denota mais uma vez a 

autonomia de tomar as rédeas de seu destino. Uma atitude, no mínimo, corajosa; abrir 

mão de um sentimento diante da percepção de que, por pertencerem a mundos tão 

opostos, seu relacionamento estaria fadado ao fracasso. 

 

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 ideias que vêm vindo, e compreende e retruca às 

invenções que a mente vagabunda vai criando? 

Pensou no esquisito casal que seria o deles, quando à noite, nos serões da 

fazenda, ela sublinhasse num livro querido um pensamento feliz e quisesse 

repartir com alguém impressão recebida. Talvez Vicente levantasse a vista e 

lhe murmurasse um “é” distraído por detrás do jornal... Mas naturalmente a 

que distância e com quanta indiferença... (QUEIROZ, 2010, p. 85). 
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 Para ela era importante que seu companheiro a acompanhasse intelectualmente. 

Em seu ideal de relacionamento, deveria ter a seu lado alguém com quem pudesse 

compartilhar suas ideias, que tivesse uma bagagem cultural igual ou superior à dela, 

alguém com quem tivesse algo a aprender. Conceição vivia imersa no mundo das 

palavras, da sabedoria letrada e, neste sentido, o primo não teria nada a oferecer, 

cavando um espaço intransponível entre os dois. 

 Conceição representa a moça que sai do interior e enriquece seu intelecto com os 

conhecimentos que adquire na capital. Podemos retomar outra questão interessante do 

texto de Ricardo Piglia (2006) em que o escritor argentino traz à tona o caso de Hamlet, 

famosa tragédia de William Shakespeare. “Depois do encontro com o fantasma do pai, 

Hamlet entra em cena com um livro na mão.” (PIGLIA, 2006, p. 35). Para muitas 

pessoas, é um fato que passa despercebido, entretanto, Piglia (2006) chama a atenção 

para o que significaria o ato da leitura naquele contexto, na corte. “O próprio 

protagonista da tragédia descarta a importância do conteúdo da leitura quando Polônio, 

adjunto do Rei, lhe pergunta o que o rapaz estaria lendo. “Palavras, palavras, palavras”, 

é a sua resposta. O importante, portanto, é o próprio ato da leitura.” (PIGLIA, 2006, p. 

35). Piglia cita Brecht ao dizer que a leitura caracterizaria um novo modo de pensar, 

baseado na intelectualidade e no conhecimento. 

 

Brecht vê na tragédia a tensão entre o universitário que chega da Alemanha 

com ideias novas e o mundo arcaico e feudal. Essa tensão e essas ideias 

novas estão encarnadas no livro que ele lê, simplesmente um signo de um 

novo modo de pensar, oposto à tradição da vingança. (PIGLIA, 2006, p. 36). 

 

 A protagonista de O quinze poderia, neste sentido, ser comparada ao personagem 

shakespeariano ao retornar para sua terra natal trazendo consigo os pensamentos e 

valores inovadores da capital, destacando-se das outras pessoas de seu ambiente de 

origem por agir e pensar diferente, contrastando com o mundo arcaico do sertão. A 

jovem professora pensava: “A gente precisa criar seu ambiente, para evitar o excessivo 

desamparo... Suas ideias, suas reformas, seu apostolado... Embora nunca os realize... 

nem sequer os tente... mas ao menos os projete, e mentalmente os edifique...” 

(QUEIROZ, 2010, p. 132). A busca por autonomia envolve a elaboração de ideias, 

reformas, a elaboração de seu ambiente. E o ambiente de Conceição era formado pelos 

livros, ferramentas que a ajudavam na formulação de seus pensamentos. 
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 Todavia, não só de livros era formado o ambiente da professora. Ao encontrar 

seus compadres Chico Bento e Cordulina no campo de concentração para retirantes, a 

moça decide adotar o filho caçula do casal, Duquinha, e retirá-lo daquela vida de 

miséria e sofrimento. Pouco a pouco, a neta de Dona Inácia vai conquistando a 

confiança do menino. 

 

Conceição toda se desvelava em exageros de maternidade. 

E a avó, vendo o cuidado dela, e o carinho com que cercava a criança, dizia 

às vezes: 

- Ah, menina! Quando acaba, você diz que não é boa para casar!... 

(QUEIROZ, 2010, p. 112). 

 

 Conceição possuía o desejo maternal de cuidar de uma criança. Na elaboração de 

seu ambiente cabia, portanto, uma criança e o amor de mãe. Por outro lado, recusava-se 

a contrair um compromisso ao lado de um homem que não compactuasse com seus 

ideais. Assim, em mais uma atitude inovadora para sua época, deliberadamente assume 

a responsabilidade de criar uma criança sozinha, sem a presença de um homem a seu 

lado, consciente de que essa ideia de criar um ambiente para si é muito complexa e, 

muitas vezes, não tem uma fórmula pré-definida. 

 

Mergulhou os olhos no livro; as letras negras clamavam: “E a eterna escrava 

vive insulada no seu próprio ambiente, sentindo sempre que carece de 

qualquer coisa superior e nova...”. 

Conceição murmurou: 

- O seu ambiente... 

Circunvagou os olhos pela sala, pelos quartos, a mesa cheia de livros, fixou-

os em Duquinha que sentado no chão fazia a bruxa cavalgar a lata... 

- É preciso criar seu ambiente... e até,no meu, brinca uma criança... 

Depois, encolhendo os ombros: 

- É tão complexo, isso de ambiente... Afinal... Mas sei lá!... (QUEIROZ, 

2010, p. 133). 
 

 Deixando, por ora, o ambiente de Conceição em O quinze, avançamos um pouco 

no tempo, mais especificamente até o ano de 1939 e à publicação de As três Marias. De 

1915 (ano em que se passa a narrativa da primeira obra de Rachel de Queiroz) até 1939, 

o panorama histórico e social já demonstra algumas diferenças. Nesse meio tempo, o 

mundo conheceu a barbárie representada pela Primeira grande Guerra e o início da 

segunda, além das atrocidades cometidas com a ascensão do nazismo. No Brasil, o 

governo Getúlio Vargas enquadra a profissão de enfermeira para as mulheres de classe 

média – algumas de classe alta também – enviando mulheres para trabalhar nos 

cuidados com os soldados da guerra. Este trabalho reforça o estereótipo da vocação 
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materna já que cuidavam dos “filhos da pátria”. Além disso, a mulher vai, aos poucos, 

adquirindo um novo lugar na cultura e na sociedade, influenciada por outro mercado 

que está em crescimento, marcado como grande referencial para a disseminação de 

novos costumes, o cinema. As estrelas de Hollywood são os novos modelos a serem 

seguidos pela mulher moderna. 

 É nesse contexto que a narrativa de As três Marias é publicada. Conforme já 

mencionei anteriormente, neste romance a protagonista, apesar de ter sua origem no 

sertão, ao contrário de Conceição, rompe definitivamente com os laços que poderiam 

prendê-la a este passado conservador. Todavia, novas dúvidas e questionamentos 

surgirão nas vivências desta mulher que ainda não encontrou seu lugar no mundo. 

Veremos que embora pareça administrar certa autonomia, esta se encontra em estado 

embrionário carregando junto a si uma gama de dilemas não solucionados; problemas 

que acompanham aquelas que adquiriram uma liberdade que é ao mesmo tempo recém-

conquistada e relativa. 

 Maria Augusta, ainda menina, é levada pelo pai para um internato de freiras. A 

menina, que se considerava triste, dividia sua infância em duas partes: o tempo feliz em 

que vivera ao lado da mãe e depois. Envolta pela tristeza após a morte da mãe, passa a 

conviver com a rotina da escola das Irmãs. Estas a intimidavam; eram distantes, 

diferentes, a ponto de não conseguir descobrir entre si e as freiras nenhum ponto de 

identificação. 

 

Não conseguiria imaginar uma Irmã comendo, vestindo-se, dormindo; não 

podia crer que houvesse um coração de mulher, um corpo de mulher, debaixo 

da lã pesada do hábito. Certo dia, olhando uma Irmã muito nova, chegada há 

pouco da Casa-Mãe, notei-lhe o busto redondo, farto, levantando-lhe a linha 

dura do corpete. Baixei os olhos com vergonha e confusão. Aquilo desafiava 

meus tabus íntimos, não sei que pudicos preconceitos. 

[...] 

Para mim um coração de freira tinha de ser velho, de mil anos. E o da 

Irmãzinha era um coração ingênuo de vinte anos, ignorante do mundo. Eu 

que errava, eu que pecava. Eu que inventava a contravenção e me 

escandalizava com a candura daquela menina vestida de freira. (QUEIROZ, 

1982, p. 27-29). 

 

 

 A menina que passara poucos anos de sua vida ao lado da mãe tivera a parte de 

sentimentos e carinho tolhida com a morte da mesma. Seu pai tornara-se um homem 

sério e reservado e, pouco depois casara com outra mulher, a quem Guta chamava de 

madrinha. Mulher formal, correta e virtuosa, nunca chegara a ter uma relação muito 

próxima com a menina. Era natural, portanto, que a protagonista chegasse à escola 
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carregando tabus e preconceitos comuns àqueles que não têm a chance de obter um 

diálogo aberto com quem quer que seja. Todavia, assim como a Conceição de O quinze, 

Maria Augusta tem uma relação muito próxima com a literatura, porta de entrada para a 

tentativa de construção de sua autonomia. E, referindo-se ainda ao período que vivera 

no internato, a personagem diz: 

 

Falei em livro. É que vivíamos lendo, então. Foi justamente por esse tempo 

que descobri a literatura. Até essa época eu já lia, naturalmente, mas lia como 

criança, pelo prazer das aventuras heroicas, pela sugestão do maravilhoso: 

Gulliver, Robinson, o Capitão Nemo. 

Nesta nova fase comecei a ler como adolescente, como a quase mulher em 

que me ia transformando depressa. A querer os livros onde falassem de 

amor... (QUEIROZ, 1982, p. 29). 

 

 E o que não falta no romance são referências ao mundo da literatura passando 

por Rousseau, Shakespeare e até os clássicos da leitura “cor-de-rosa”. De acordo com as 

palavras da protagonista, a leitura sempre fez parte de sua vida; primeiro, aquela em que 

ela detinha o seu olhar infantil, que a fazia sonhar e imaginar um mundo cheio de 

aventuras. Estes sonhos de Pedro Malasarte, como ela mesma se refere, irão 

acompanhar a personagem em grande parte de sua trajetória. Conforme vai se 

transformando em moça, seu interesse se volta para os livros cheios de romances, que 

falam de amor. O desejo e o encanto de imaginar histórias de rapazes que se 

apaixonavam pelas mocinhas eram comuns entre as jovens de sua idade. Com a ajuda 

da literatura, Maria Augusta vai construindo seu ideário e o imaginário que irá 

acompanhá-la durante toda a sua trajetória no romance. Além disso, esta construção de 

sentidos irá ajudá-la na percepção de mundo de outras personagens, que conhecemos 

através de suas palavras. 

 Devido a sua amizade muito próxima com duas colegas do internato – Maria 

José e Maria da Glória – uma das Irmãs sugeriu o apelido de “as três Marias”. As 

meninas gostaram tanto da ideia que decidiram tatuar, escondidas, a constelação 

homônima na coxa, para que ninguém pudesse ver. A amizade se estreitou a tal ponto 

que obtiveram permissão da Irmã Superiora para que pudessem passar alguns domingos 

na casa de Maria José que tinha família e casa próximas. Durante estas visitas, Guta 

ressalta a situação de Dona Júlia, mãe de Maria José. 

 

De nós três, só Maria José tinha família e casa próxima: uma grande chácara 

no fim da linha do Alagadiço, cheia de meninos miúdos, com a vacaria ao 

lado. 
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O pai dela vivia ausente e Dona Júlia, a mãe, gorda e aperreada, governava 

tudo. Contava-se no Colégio uma história complicada de separação, com 

outra mulher envolvida no caso – uma moça solteira que fora madrinha do 

menino mais moço e vivera metida dentro de casa como uma irmã. Agora 

morava junto com o marido de Dona Júlia, num chalé da Aldeota. 

A própria Maria José um dia nos deu detalhes. Contou a briga que 

surpreendera entre os pais, num domingo de saída. Depois disso ele desertou 

de casa, não ia lá nem dormir e a mãe ficou sozinha na alcova, ocupando a 

cama grande com o filhinho menor nos braços. (QUEIROZ, 1982, p. 34-35). 

 

 

 Dona Júlia representa uma situação vivida por muitas mulheres, o abandono por 

parte de seus companheiros, ficando sozinhas e assumindo a responsabilidade da criação 

dos filhos e do sustento da casa, adquirindo uma autonomia forçada e, ao mesmo tempo, 

relativa. Diversas mulheres, apesar de tomarem as rédeas de suas vidas, não estão 

emancipadas totalmente, se tornam alvo dos comentários alheios e, por vezes, tornam-se 

mal vistas pela sociedade; o simples fato de arranjarem um novo companheiro, por 

exemplo, já as torna alvo de maledicências. Assim, acabam fadadas a cuidar dos filhos e 

da casa, perdendo a vaidade e a alegria de viver como podemos ver na citação seguinte. 

 

[...] certa vez uma menina gritou, em pleno recreio: - “A mãe da Maria José 

tem cara de parteira!” Quanto lhe doeu aquilo, quanto a pobrezinha chorou, 

humilhada! Como se a mãe tivesse culpa. [...] Queria ver se ela tivesse de 

trabalhar para educar quatro filhos, acordar de madrugada com escuro para 

medir o leite, andar de tamancos o dia inteiro, pelo meio do capim e do 

esterco, dar de chicote nos meninos, gritar com os leiteiros! 

Dona Júlia sempre dizia, se lamentando: 

- Eu tive sina de negra cativa, de negra ladrona, fugida, que só serve para 

apanhar. Veja minhas irmãs: uma casou com um médico do Exército, mora 

no Rio; a outra, o marido é empregado do Correio. Nenhuma passa o que eu 

passo, nem sonha! (QUEIROZ, 1982, p. 36-37).  

 

 O casamento para a maioria das mulheres era visto como o passaporte para uma 

vida melhor. Aquelas que conseguiam o enlace com um homem que possuísse um bom 

emprego ou alguma posse eram invejadas, vistas como se tivessem tirado a “sorte 

grande”; um bom casamento era sinônimo de status social. Entretanto, algumas vezes, 

transformava-se em pesadelo; muitas mulheres tinham que lidar com a infidelidade do 

marido, que era vista pela sociedade como “natural”, deveriam obedecer às vontades e 

às ordens dos maridos, não podiam ao menos sair desacompanhadas. Ainda assim, raras 

eram as mulheres que pensavam como a Conceição de O quinze, pois para uma mulher, 

ficar solteira não era uma boa opção. Mas o contexto da época em que As três Marias 

foi publicada era de transição. Grande parte das mulheres ainda perseguia o ideal do 

casamento, todavia, algumas mulheres começavam a vislumbrar a possibilidade de 
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autonomia e independência financeira. A narrativa de Rachel de Queiroz nos mostra os 

dois lados da moeda. Encontramos personagens como Jandira e Maria da Glória que 

realizam o desejo do casamento, cada uma à sua maneira e com um desfecho diferente; 

por outro lado, Guta e Maria José permanecem sozinhas. Vejamos mais de perto a 

trajetória de cada uma delas. 

 Já conhecemos um pouco tanto de Jandira quanto de Maria da Glória no capítulo 

anterior. Jandira, filha de uma “mulher da vida”, vive da caridade e da antipatia das tias 

paternas. Antes das férias do último ano, a moça, que era externa, surpreendeu as 

colegas com a notícia de seu noivado. Nunca disse se o amava; para ela, “bastava-lhe 

que a amasse ele. (Coisa inédita e maravilhosa para ela – a que devia sempre “conhecer 

o seu lugar” – sentir-se a primeira no pensamento e no coração de uma criatura.)”. 

(QUEIROZ, 1982, p. 73). Para ela, o casamento significava a vingança e a liberdade em 

relação às tias que sempre a menosprezaram. Após o seu enlace, passaria a ser 

“alguém”. Maria da Glória, que depois da morte dos pais não tinha mais ninguém, 

apegara-se a seu noivo “bacharel” transferindo para ele toda a devoção que tinha pelo 

pai já falecido. A jovem, afinal, “precisava de amar ardentemente, e durante anos se 

apegara à sombra de um morto. Surgira um vivo depois, insinuara-se na sua ternura, 

fizera-se querer e – nada mais natural – toda a força do amor de Glória se encaminhou 

naquela direção.” (QUEIROZ, 1982, p. 87).  

 Em direções diferentes seguiam Maria José e a própria protagonista, Maria 

Augusta. Amigas inseparáveis, Guta passa a morar na casa da amiga depois que saem 

do internato. A primeira, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais 

reservada, contida por suas crenças religiosas. Maria José vivia rezando, seduzida e ao 

mesmo tempo apavorada com o mundo, com suas “diabólicas e proibidas atrações” 

(QUEIROZ, 1982, p. 189). “Nem sei o que seria de mim se não fosse a religião me 

contendo. Parece que me perdia, que me atirava para o pecado, como uma louca. Tenho 

desejo e medo de tudo.” (QUEIROZ, 1982, p. 188). A jovem, como tantas outras, diante 

de todos os atrativos que o mundo oferece, sente-se seduzida por eles, contudo, o medo 

imposto pela religião, a ideia difundida acerca do bem e do mal funcionam como freio 

contra tudo o que é considerado errado. E não podemos esquecer que instituições como 

a Igreja e o Estado, procuram disseminar os conceitos de certo e errado de acordo com 

seus interesses e, como já foi dito, fazia parte destes interesses a ideia de que à mulher 

cabia o papel de mãe e esposa submissa, sendo errado, portanto, que se deixe seduzir 
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pelos atrativos oferecidos pelo mundo. A protagonista, por outro lado, distanciou-se da 

religião desde a saída do Colégio e consegue perceber a distância que a separava da 

amiga. “Criadas juntas, vivendo juntas, identificadas nas mesmas afeições. Entretanto, 

éramos como duas mulheres de nações diferentes e língua estranha.” (QUEIROZ, 1982, 

p. 190). 

 Maria Augusta representa uma nova mentalidade que, assim como a Conceição 

de O quinze, não reproduz apenas aquilo que é esperado da mulher. A jovem se apropria 

da capacidade de raciocinar e julgar por conta própria o que é certo ou errado, mais 

ainda, questiona os valores impostos e pré-concebidos, como nesta passagem em que se 

indaga a respeito das concepções da amiga, Maria José.  

 

Punia-se, naturalmente, pelos gozos terríveis que o seu coração desejava, 

pelos maus desejos que teimava em alimentar. Como se eles existissem, 

Maria José. Como se as coisas ruins não fossem apenas ruins – sem poesia 

nem beleza. Mesmo o grande pecado, o de seu pai, será realmente pecado? 

Você o olha como a um réprobo, e chora e reza por ele. Ele vive como pode. 

Por que o julga? Quem sabe, neste mundo, onde estão os culpados? Quem 

sabe mesmo se há culpados? 

[...] 

Mal será aquilo que dá a impressão de estar errado? (QUEIROZ, 1982, p. 

190-191). 

 

 Como tudo aquilo que é novo, os questionamentos da protagonista ainda não são 

certezas, os mais variados sentimentos e sensações povoam a cabeça da jovem que sai 

do internato de freiras em busca de aventuras, ansiando por conhecer o mundo e todas 

as maravilhas que ele tem a oferecer. “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, 1982, p. 79). Mas logo seu 

deslumbramento desmorona ao perceber que na cidade a vida também era monótona, 

cheia de deveres e obrigações. O seu desejo era o de conhecer o mundo. “[...] Viver. 

Viver uma vida complexa, onde as criaturas realmente existem, amam, sofrem, morrem, 

não sabem o que é passar a vida sentadas a uma máquina escrevendo fichas” 

(QUEIROZ, 1982, p. 80). A vida que ela almejava estava nos livros, não era real. 

Caracterizando a dualidade existente em cada indivíduo e as incipientes conquistas de 

autonomia por parte das mulheres, Guta, por um lado, possui um forte desejo de 

liberdade e de aventuras, por outro, encontra-se presa ainda a algumas amarras pré-

determinadas pela sociedade em que vive. O leitor deve lembrar que falamos 

anteriormente sobre a intensa campanha para que a imagem da mulher fosse vinculada 
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ao sentimento materno, ao acalento, à proteção. Até mesmo as primeiras profissões que 

abriram suas portas para as mulheres foram as de enfermeira e professora, ofícios em 

que a mulher doa seus conhecimentos e seu amparo em prol de outrem. Coincidência – 

ou não – a jovem Conceição de O quinze, embora não pensasse em casamento, era 

professora e doava seu tempo extra para cuidar dos retirantes no campo dos refugiados. 

Maria Augusta, um pouco mais sonhadora que a professora, chega a confessar sua 

inveja ao receber a notícia do noivado de sua amiga, Maria da Glória. Contudo, ao 

exemplo de Emma Bovary
6
, deseja um homem diferente de todos, à imagem dos heróis 

que ela encontrava nos livros. Além disso, nos moldes das campanhas da época, seu 

desejo era o de cuidar, de proteger, seguindo os impulsos de seu desejo maternal. 

 

Comecei a ter sonhos exaltados. Desejei amar um homem excepcional, 

diferente de todos – um cego, por exemplo. Ser a luz dos seus olhos mortos, a 

única ligação do meu amado com o mundo, sobrepassar por um amor 

incomum os noivados quietinhos e felizes que me humilhavam. 

Seria talvez influência dos romances de guerra, cheios de galãs mutilados, 

que eram a nossa leitura, então? 

Mas cheguei a um ponto que não me podia imaginar amando a um homem 

senão como enfermeira, abraçando-o e amparando-o, ao mesmo tempo, 

dando-me toda em paga da vista, do braço ou da perna perdida. Parecia que o 

meu instinto maternal, ainda impreciso, carecia encontrar de qualquer modo 

uma fraqueza para proteger. (QUEIROZ, 1982, p. 88). 

 

 Seguindo por este caminho dos amores difíceis, Maria Augusta acaba se 

envolvendo com Raul, um artista, pintor de quadros, que se oferece para fazer o retrato 

da moça. Ao mesmo tempo em que sente excitação com a possibilidade do romance, - 

“’Um homem casado’. Em verdade, talvez, o lado romanesco, irregular e ilegal da 

aventura, era o que mais me seduzia.” (QUEIROZ, 1982, p. 113) – sente vergonha e 

culpa pela situação em que se encontra. “De repente, lembrei-me de mim. Não estava 

também em caminho da perdição, namorando com um homem casado?” (QUEIROZ, 

1982, p. 112).   

 Depois do envolvimento com Raul, a jovem sente a perda de seu amigo, Aluísio, 

que se suicida deixando uma carta na qual revela que o motivo de seu sofrimento era um 

amor não correspondido que sentia por Maria Augusta, amor que nunca teria sido 

revelado antes. Abalada, a protagonista manda uma carta a seu pai pedindo auxílio 

financeiro para que possa partir em uma viagem para o Rio de Janeiro. Novamente 

                                                             
6 Protagonista do romance Madame Bovary (1857) do escritor francês Gustave Flaubert (1821-1880) que 
resultou num escândalo à época de sua publicação. 
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percebemos a aquisição de uma autonomia parcial. Guta parte sozinha em viagem de 

navio para uma cidade estranha, sem conhecer ninguém. Para uma mulher ao final da 

década de 30 era um fato bastante ousado. Marina Maluf e Maria Lucia Mott, no artigo 

Recônditos do mundo feminino (1998) afirmam: 

 

As mudanças no comportamento feminino ocorridas ao longo das três 

primeiras décadas deste século incomodaram conservadores, deixaram 

perplexos os desavisados, estimularam debates entre os mais progressistas. 

Afinal, era muito recente a presença das moças das camadas médias e altas, 

as chamadas “de boa família”, que se aventuravam sozinhas pelas ruas da 

cidade para abastecer a casa ou para tudo que se fizesse necessário. (Maluf & 

Mott, 1998, p. 368).  

 

 Entretanto, apesar da atitude progressista da protagonista, para viajar ela ainda 

precisa da autorização e da ajuda do pai. Mesmo morando distante – a moça vive na 

capital enquanto o pai permanece em suas terras no interior –, mantendo um 

relacionamento distante e desprovido de intimidade e afeto, e possuindo seu próprio 

emprego, a moça não tem a autonomia necessária para seguir adiante por sua própria 

conta. Além disso, ao receber o envelope com o dinheiro do pai, recebeu junto uma 

carta de Madrinha (sua madrasta) com conselhos sobre comportamento e moral. 

 

[...] Agarrei-me à ideia da viagem. Fiz uma carta a papai e obtive dinheiro. 

Custou-me escrever-lhe pedindo; não havia entre nós correspondência íntima 

e afetuosa; ele nunca escrevia [...] 

Porém, felizmente, papai compreendeu minha necessidade de mudar de 

horizonte e o meu desejo de ver um pouco o mundo. [...] no dia seguinte 

mandou vender um gado e me remeteu num envelope o dinheiro, com um 

cartão carinhoso e rápido: À minha filhinha, para sua viagem,com muitos 

beijos do papai. Madrinha me mandou uma echarpe de lã para o frio e página 

e meia de conselhos sobre a moral e os defluxos. (QUEIROZ, 1982, p. 156-

157).  

 

 A partir da passagem apresentada, podemos perceber pequenos movimentos de 

aproximação e afastamento entre a obra de 1939 e a narrativa de O quinze, que se passa 

em 1915. As duas mostram protagonistas que fogem do modelo padrão de casamento e 

filhos, cada uma com as especificidades que já comentamos. São mulheres fortes, 

cultas, que possuem opiniões próprias e independentes. Mas também é notório que a 

passagem do tempo influencia o afastamento das obras. Guta costuma passear com sua 

amiga Maria José pelas ruas da capital cearense e, em nenhum momento, encontramos 

no romance alguma observação acerca deste comportamento. Já no romance anterior, o 
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costume de Conceição de circular pelas ruas desacompanhada, causa estranheza em seu 

primo Vicente durante uma visita.  

 

- Quando você entrou, tia Inácia estava dizendo que só lhe esperava de tarde. 

- Ah! Foi porque eu hoje estava com uma dor de cabeça enorme, e não fui 

para o Campo... Mas só ao ver você aqui melhorei... 

Vicente riu, abanando a cabeça. Depois perguntou já sério: 

- Foi por causa da doença que veio só? 

Ela riu de novo: 

- Só? Eu sempre ando só! Tinha que ver, de cada vez que fosse à escola, 

arranjar companhia... 

- Pois eu pensei que não se usava uma moça andar só, na cidade. 

Dona Inácia ajuntou: 

- Agora é assim... eu também estranhei... 

Conceição continuava a rir: 

- Mas eu, é porque sou uma professora velha, que vou para o meu trabalho! 

Uma mocinha bonitinha não passeia só, não! (QUEIROZ, 2010, p. 80). 

 

 No romance de 1939, a protagonista viaja só e, durante o tempo que passa no 

Rio de Janeiro, Guta se aproxima do Dr. Isaac, médico romeno que estava no Brasil 

para revalidar seu diploma. Aos poucos a amizade evoluiu para um romance e mesmo 

com o pouco tempo de duração, o leitor pode, mais uma vez, perceber a dualidade que 

toma conta dos pensamentos da moça. Ao mesmo tempo em que se sente apaixonada 

pelo rapaz e possui o desejo de permanecer ao seu lado, deixa que ele conduza a 

situação e não se sente à vontade de cobrar nada, nem mesmo de expor seus desejos. 

 

E eu, que sonhava e fazia projetos sozinha, não ousava pedir nada, imitava o 

descuido dele; via próximo o dia de ir embora e continuava calada, com 

medo de quebrar o encanto, com medo de o decepcionar, de o levar a me 

supor capaz de qualquer cálculo e negociar com o coração. Tirava justamente 

o meu orgulho do gesto de me dar sem pedir nada, ou pelo menos sem 

mostrar que o esperava. 

E nada restava mais de mim que eu não lhe houvesse dado, nem do coração 

nem do corpo. E ele tudo recebera gravemente enternecido, mas sem 

exaltações de agradecimento, sem humildade nem remorsos, sem achar que 

me ficara a dever nada. 

Era como seu eu fosse sua mulher há muito tempo, e a minha entrega, que 

entretanto me custou prantos, arrependimentos secretos e terríveis – não tinha 

para ele outra significação além do seu próprio e imediato conteúdo de prazer 

e ternura. (QUEIROZ, 1982, p. 171). 

 

 O trecho apresentado constitui uma gama muito rica de exemplos para que 

possamos tentar compreender a dinâmica de sentimentos e pensamentos que 

atormentam Maria Augusta. Primeiramente, fica evidente que ela está apaixonada pelo 

rapaz e, como consequência do envolvimento amoroso, entrega para ele não só seu 

coração como também seu corpo. Faz parte do processo de autonomia ser dona do 
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próprio corpo, isso compreende o ato de entregá-lo a quem for de vontade. Contudo, 

fica para o leitor uma pergunta: Entregar o corpo a alguém à custa de prantos e 

arrependimentos terríveis além de guardar para si desejos e expectativas seria o 

comportamento de uma pessoa autônoma? No início da citação, Maria Augusta deixa 

transparecer uma tentativa de imitar o comportamento masculino. – “Não ousava pedir 

nada, imitava o descuido dele.” (QUEIROZ, 1982, p. 171). – Muitas mulheres, assim 

como a protagonista do romance, acreditam que a saída para alcançar a autonomia seja 

imitar aquilo que elas enxergam nas atitudes dos homens. No caso da personagem, a 

atitude de ter relações sexuais com um rapaz com o qual ela tem um romance passageiro 

durante sua viagem ao Rio de Janeiro, à primeira vista, pode denotar um passo para a 

conquista da autonomia. Todavia, este passo acaba custando muito caro quando a moça 

não expõe seus sentimentos e guarda para si a peça mais importante da engrenagem que 

move o processo de autonomia, a coragem de expor suas emoções e seus pensamentos. 

 Terminamos este capítulo enfatizando que a marca do humano é a dualidade. A 

conquista da autonomia, como foi demonstrado, é um processo lento e árduo. Além 

disso, essa conquista não é gratuita, tem um preço a ser pago. Lançamos as bases, 

portanto, para analisarmos mais detidamente as consequências desse processo e como 

elas aparecem nas obras de Rachel de Queiroz. 
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3- O REVERSO DA MOEDA: A CONQUISTA DA AUTONOMIA COBRA O 

SEU PREÇO 

 

 

 Ao longo deste trabalho, tenho apresentado um panorama das conquistas 

realizadas pelas mulheres em busca de sua autonomia, de encontrar seu espaço na 

sociedade, onde possam ser enxergadas como cidadãs, pessoas com voz ativa, ideias, 

pensamentos e vontade própria, não apenas cumpridoras de um papel imposto por um 

modelo patriarcal em que o homem figura como o ser pensante. Paralelamente, durante 

a leitura dos primeiros capítulos, o leitor já pôde perceber que estas conquistas não se 

deram da noite para o dia; foram o resultado de um lento processo; posso até me arriscar 

a dizer que ainda é um processo longo, lento e árduo. Enquanto escrevo estas linhas, 

olho ao meu redor e percebo quão atual é esta luta. Aqui, estamos trabalhando 

especificamente com o início do século XX, mas não posso deixar de mencionar que 

hoje, século XXI, ano de 2016, estamos vivenciando movimentos feministas nos quais 

mulheres buscam ainda defender a autonomia de seu corpo e, por que não dizer, de sua 

vida. Consciente de que estas conquistas envolvem muita luta, reservo este capítulo para 

mostrar os conflitos que envolveram a construção da autonomia feminina e, 

principalmente, as consequências e o preço cobrado da mulher por estas realizações, 

buscando exemplificar através das obras de Rachel de Queiroz – O quinze e As três 

Marias. 

 Para começar, considero relevante pensar sobre a origem da distinção 

masculino/feminino e a origem da posição inferior na qual teria sido colocada a mulher. 

Segundo pesquisa de Letícia Ferreira (2011) para a revista Aedos da UFRGS, tal 

dualidade seria apresentada como uma construção feita pela cristandade na Idade 

Média, que reforçaria a representação do desequilíbrio entre os sexos, favorecendo uma 

tendência em prol do masculino, ao fazer um elogio à inferioridade feminina. Segundo 

se veiculava na época, homem e mulher não se equilibram e nem se completam, o 

homem estaria no alto e a mulher viria abaixo dele. A pesquisadora cita Christiane 

Klapish-Züber, autora do verbete Masculino/feminino do Dicionário temático do 

ocidente medieval, no qual diz que a ideia da submissão e inferioridade feminina estaria 

creditada ao fato de que, na Idade Média, não se concebia a: 
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Ordem sem hierarquia. A construção do masculino/feminino respeita essa 

noção e se esforça em articular entre eles os dois princípios da polaridade e 

da superposição hierarquizada [...]. Desta difícil combinação resulta uma 

imagem negativa e inferior do feminino na sua relação com o masculino. 

(KLAPISH-ZUBER apud FERREIRA, 2011, p. 168). 

 

 

 Este pensamento medieval acompanhou a humanidade durante toda a sua 

trajetória, formando as bases para a organização da sociedade ocidental. Este sistema 

não poderia ser quebrado sem que houvesse um questionamento que visasse uma 

modificação da ordem natural das coisas. A ordem do mundo e o papel que as mulheres 

desempenham nele começam a ser questionados de maneira mais organizada somente 

no século XIX.  

 Voltemos então às conquistas sobre as quais falamos no capítulo anterior para 

percebermos os conflitos que envolveram as mesmas, atentando especificamente à 

realidade brasileira, mas voltando os olhos para o resto do mundo, se assim for 

necessário. Lygia Fagundes Telles (2013) diz que, segundo o filósofo italiano Norberto 

Bobbio, “a revolução da mulher foi a mais importante revolução do século XX.” 

(TELLES, 2013, p. 669). Realmente, se pararmos para refletir, houve um avanço 

significativo em um espaço de tempo relativamente curto. A autora traz o exemplo do 

naturalista francês Saint-Hilaire que, em passagem pelo Brasil, por volta de 1819, ouviu 

do anfitrião que o visitante não poderia ver sua mulher nem suas filhas. Este era um 

costume da terra que deveria ser obedecido, as mulheres da família não podiam ser 

vistas. “A mulher escondida. Guardada. Principalmente invisível, a se esgueirar na 

sombra. Reprimida e ainda assim sob suspeita.” (TELLES, 2013, p. 671). De lá para cá 

quanta coisa mudou! A mulher, aos poucos, foi saindo do casulo em busca da liberdade. 

Todavia, um modelo predominante por séculos não poderia ser modificado tão 

facilmente. Além disso, esta mudança iria de encontro aos interesses de instituições 

dominantes como o Estado e a Igreja. Logo, a mudança a ser feita só poderia ser 

resultado de uma árdua e, muitas vezes, dolorosa batalha. 

 O final do século XIX nos presenteou com aquela que talvez tenha sido o grande 

ícone da luta em nome da emancipação feminina no Brasil, Francisca Edwiges Neves 

Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga.  

 

Primeira mulher a enfrentar o mercado de trabalho, até então ocupado 

exclusivamente por homens, foi corajosa nos ideais feministas, revolucionou 

costumes, mudou formas e padrões estabelecidos; ousou frequentar 

confeitarias e cafés-cantantes numa época em que o lugar das mulheres era o 
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fogão, ou cuidando dos maridos, filhos e afazeres domésticos; compôs 

canções para o povo cantar e dançar; fez músicas para o teatro e enfrentou a 

fúria de sua família, envergonhada com tanto pioneirismo. (LAZARONI, 

1999, p. 9). 

 

  Dalva Lazaroni (1999), ao escrever a biografia de Chiquinha Gonzaga, diz que 

seria impossível escrever a história da música brasileira sem ela, e acrescenta: 

 

Não compactuo com aqueles que julgam o mundo um mundo masculino, 

onde às mulheres restam os papéis de subserviência, como se fossem meras 

figurantes. No palco da vida, mulher não deve entrar muda e sair calada 

como querem muitos, ao contrário, temos que parir, amamentar e participar, 

contribuindo com a visão feminina que os homens jamais serão capazes de 

ter. Esta é a grande lição que aprendo com Chiquinha Gonzaga. 

[...] 

Quantas vidas, em oitenta e sete anos, viveu Chiquinha? Pagou caro o preço 

da liberdade, mas não se intimidou com a hipocrisia dos críticos do seu 

tempo. Se sofreu com os menosprezos, com os desdéns, com as afrontas e os 

ultrajes? Pois foi ela mesma quem afirmou todo o sofrimento de que padeceu 

ao deixar escrito em testamento o epitáfio de sua própria lápide: “Sofri e 

chorei.”. (LAZARONI, 1999, p. 9-11). 

  

 Maior musicista brasileira do século XIX, Chiquinha Gonzaga foi uma mulher 

de opiniões fortes, independente e de vida própria. Numa época em que a mulher era 

criada para servir à família, a compositora de “Ó abre alas” desejou e buscou a 

liberdade, e pagou caro por isso. Sua família e até suas amigas opuseram-se a ela. Em 

sua biografia encontramos as palavras retiradas de recortes de jornais que teriam sido 

proferidas por uma de suas melhores amigas: “É uma exibicionista! Uma metida! O pai 

dela era de família rica, primo do Duque de Caxias; a mãe, além de plebeia era mestiça! 

Posso me esquecer de tudo, menos do dia em que Carlos Gomes a homenageou em 

público. Achei que ela explodiria!” (LAZARONI, 1999, p. 28). As próprias mulheres 

não se solidarizavam umas com as outras; o comportamento de mulheres corajosas e 

ousadas como Chiquinha Gonzaga poderia encorajar outras mulheres a agirem ou 

pensarem por vontade própria, a se libertarem da obrigação de casarem com maridos 

escolhidos pelos pais, ou até mesmo de serem trancadas em conventos, entretanto, 

muitas preferiam o comodismo de um padrão já estabelecido, outras se sentiam 

ameaçadas, com medo de que uma mulher tão “livre” pudesse atrair a atenção de seus 

maridos. A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil fora obrigada a se casar aos 

treze anos – ou aceitava o casamento ou seria enclausurada em um convento – e, várias 

vezes, enfrentou a oposição do marido para se apresentar em público ao piano e para 

frequentar as reuniões musicais em casa de amigos. Acabou se separando e sofreu ao 
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constatar que as pessoas a rejeitavam por ser mulher separada do marido e por estar 

sozinha. Foi discriminada por outras mulheres e, dentre os homens, havia os que 

tentavam se aproveitar da sua condição de liberdade. Em seus oitenta e sete anos, viveu 

alguns amores, perdeu-os, teve filhos – uma de suas filhas teria sido entregue para uma 

tia paterna e só teria descoberto a verdadeira mãe aos vinte e cinco anos de idade -, 

enfrentou diversas lutas tanto no círculo artístico quanto fora dele... Mas o mais 

importante foi a marca que deixara gravada para sempre na história de nosso país.  

 Seguindo adiante, o território da escrita teria sido uma das primeiras e mais 

difíceis conquistas femininas. Como já vimos até agora, a maioria das mulheres vivia 

para as ocupações com o lar, o marido e a criação dos filhos, excluídas de qualquer 

participação ativa na esfera pública assim como – salvo exceções entre as camadas mais 

pobres – de prover o próprio sustento. O acesso à instrução era extremamente limitado 

visando apenas o aprendizado mínimo para que soubessem se portar de maneira 

adequada perante a sociedade. Que dizer, então, do acesso à educação superior? 

Pouquíssimas eram aquelas que conseguiam alçar um voo tão alto. Para Norma Telles 

(2013), a luta para alcançar essas conquistas foi travada desde Nísia Floresta juntamente 

com outras mulheres que não colocaram em primeiro lugar a opinião da sociedade e 

tentaram se livrar da tirania daqueles que buscaram aprisioná-las, “buscando aprender o 

alfabeto para depois deslindar os mecanismos de dominação nele contidos.” (TELLES, 

2013, p. 410). 

 Da geração de poetas românticos, destacou-se a escritora e jornalista Narcisa 

Amália. Nascida no Rio de Janeiro em 1852, lutava pela consagração da independência 

e da liberdade educacional e artística da mulher. Ainda de acordo com as palavras de 

Norma Telles (2013): 

 

A poesia lírica que não a mera exposição de sentimentos adequados era 

difícil para as mulheres já que estas deveriam se restringir às sugestões 

alheias. Suas entonações deveriam expressar surpresa, submissão, incerteza, 

ingenuidade. Uma mulher que falasse agressivamente ou afirmativamente era 

considerada mal-educada, tresloucada e até histérica. A não afirmação social 

da mulher se repetia na sua não afirmação pela palavra. (TELLES, 2013, p. 

423). 

 

 Assim aconteceu com a poesia de Narcisa Amália, acusada de atentado ao pudor 

e à família, tendo sua vida pessoal especulada e usada como crítica à sua arte. Em 1924 

a escritora faleceu cega e paralítica, deixando escrito um convite às mulheres em que 

diz: “eu diria à mulher inteligente [...] molha a pena no sangue de teu coração e insufla 
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nas tuas criações a alma enamorada que te anima [...] [assim] deixarás como vestígio 

ressonância em todos os séculos.” (AMÁLIA apud TELLES, 2013, p. 425). 

 Contemporânea de Narcisa Amália, a escritora gaúcha Maria Benedicta 

Bormann (1853 – 1895) começou a escrever usando o pseudônimo “Délia” para assinar 

seus contos e crônicas. De acordo com Norma Telles (2013), no início do século XIX, 

era comum entre as escritoras a criação de um pseudônimo para encobrirem a 

identidade; já nas últimas décadas, o pseudônimo começa a ser usado como a marca de 

um segundo eu que representaria um novo batismo e o nascimento enquanto escritora.  

Délia fazia parte de um grupo de autoras que começava a falar a respeito da necessidade 

de uma nova educação para as mulheres, que as ajudasse a se preparar para serem 

indivíduos independentes, tomando conhecimento, inclusive, da própria sexualidade. 

Foi uma das primeiras escritoras “a falar a favor da afirmação da sexualidade feminina e 

a fazer campanhas para a educação sexual das jovens.” (TELLES, 2013, p. 434).   

 Nas últimas décadas do século XIX, um novo campo da medicina surge entre 

nós – a psiquiatria – e dentre seus estudos, um novo tipo de personalidade é destacado – 

a mulher histérica. Na literatura, “as personagens histéricas aparecem, em geral, como 

enfermas, órfãs de mãe, e é sugerido que a causa da enfermidade seria a quebra do 

quadro familiar. A cura estaria no casamento, na procriação, na aceitação de normas 

institucionalizadas.” (TELLES, 2013, p. 430). O grupo de escritoras do qual Délia fazia 

parte acreditava que a histeria seria produto do desconhecimento da própria sexualidade. 

O instinto sexual faz parte da natureza de cada indivíduo, independente de gênero. A 

ignorância com a qual o assunto é tratado, ou seja, a partir do momento que falar sobre 

sexo é um tabu, principalmente entre as mulheres (mais tarde, neste mesmo capítulo 

abordarei o tabu que perpassa também a criação de muitos homens), forma-se uma 

lacuna na vida delas; sentem desejo e não sabem nem ao certo do que se trata, não têm 

conhecimento do assunto, e quando têm, é tratado como pecado, algo sujo e desprezível. 

Assim, o comportamento destas mulheres acabava sofrendo a influência deste processo, 

a chamada histeria.  

 Outra escritora, Júlia Lopes de Almeida (1862 – 1934), também “encontrou 

grande oposição, mas aos poucos, foi adquirindo renome e prestígio.” (TELLES, 2013, 

p. 435). Segundo Norma Telles (2013), talvez tenha sido a única escritora do período a 

conseguir ganhar dinheiro com o trabalho de escritora. Sua atividade literária envolveu 
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campanhas em defesa da cidade, da educação da mulher, do divórcio, assim como fizera 

a defesa da Abolição e da República. Seu filho Afonso conta que,  

 

Menino ainda, acompanhava a mãe à praia de Copacabana porque as 

senhoras da capital não podiam andar sozinhas, para que ela entrevistasse os 

pescadores. Júlia entrava nas casas, conversava, comia... Não anotava e não 

fazia perguntas; apenas escutava. Ao se afastar, parava na areia e rabiscava 

correndo tudo o que lhe parecia interessante. (TELLES, 2013, p. 438).  

 

 

 A escritora viajou pelo país fazendo palestras e nelas defendia reformas na 

educação, principalmente na das mulheres. “Participou também das reuniões para a 

formação da Academia Brasileira de Letras, mas ficou de fora por ser mulher.” 

(TELLES, 2013, p. 440). 

 Estes são apenas alguns exemplos de mulheres de letras que lutaram pela 

autonomia feminina e que mesmo sofrendo com preconceitos, muitas vezes com a 

exposição de sua vida pessoal, não se deixaram calar e fizeram-se ouvir à força. 

 Na virada do século XIX para o XX, surge outra novidade, a mulher deve estar 

inserida no mercado de trabalho. Entretanto, este processo possuía outros interesses que 

não necessariamente os da mulher que desejava emancipar-se. No Brasil, com a 

instauração da República e o crescente processo de modernização, aumenta a 

preocupação em dignificar o conceito de trabalho, afastando-o da imagem pejorativa da 

escravidão. O papel das mulheres neste processo seria de extrema importância; caberia a 

elas o controle de seus homens – maridos e filhos – assim como a formação dos novos 

trabalhadores do país. Além disso, de acordo com as palavras de Guacira Lopes Louro 

(2013): 

 

Inspirados nas ideias positivistas e cientificistas, justificava-se um ensino 

para a mulher que, ligado ainda à função materna, afastasse as superstições e 

incorporasse as novidades da ciência. Novas disciplinas, como puericultura, 

psicologia ou economia doméstica representariam, ao mesmo tempo, a 

introdução de novos conceitos científicos justificados por velhas concepções 

relativas à essência do que se entendia como feminino. (LOURO, 2013, p. 

447 – 448). 

 

 Nos anos 20 e 30, a mulher passa a representar aquela que preparava os futuros 

cidadãos da pátria. O magistério torna-se, portanto “trabalho de mulher” (LOURO, 

2013, p. 448). Para Guacira Lopes Louro (2013), 
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Este processo não se dava sem resistências ou críticas. A identificação da 

mulher com o magistério, que hoje parece natural para muitos, era alvo de 

muitas discussões e polêmicas. Para alguns parecia insensatez entregar às 

mulheres, portadoras de um cérebro “pouco desenvolvido”, a educação de 

crianças. Outros afirmavam que as mulheres tinham “por natureza” uma 

inclinação para o trato com as crianças; o magistério seria uma extensão da 

maternidade. (LOURO, 2013, p. 449). 

 

 

 Trabalhar fora de casa era um risco para a mulher, caracterizada como um ser 

frágil e desprotegido, devendo, portanto, ser protegida e controlada. Guacira Lopes 

Louro (2013) diz que mesmo aquelas que precisavam do trabalho devido a necessidades 

financeiras, não deviam se afastar por muito tempo do ambiente familiar. O trabalho 

fora de casa deveria ser, portanto, uma ocupação secundária, pois a verdadeira vocação 

da mulher eram os cuidados com o lar. Apenas as mulheres sós – viúvas ou solteiras – 

estariam aptas a dedicar um tempo maior ao trabalho (vale lembrarmos aqui que nossas 

personagens, Conceição e Maria Augusta, enquadram-se perfeitamente neste modelo). E 

já que a maioria das mulheres não podia se dedicar integralmente aos cargos ocupados, 

nada mais justo que seus salários fossem inferiores aos dos homens, afinal, cabia a eles 

a responsabilidade pelo sustento da família.  

 Mas existe também outro lado da moeda. Para Margareth Rago (2013), mulheres 

pobres, que precisavam da renda retirada de seu próprio esforço, “muitas vezes tinham 

que lidar com longas jornadas de trabalho, baixos salários, maus tratos de patrões e, 

sobretudo, com o assédio sexual.” (RAGO, 2013, p. 578). A autora afirma que a 

exploração feminina era justificada pelos patrões que afirmavam que as mulheres mais 

pobres precisavam do trabalho para sobreviver e sustentarem suas famílias, entretanto 

seriam inferiores às “mulheres normais” devido à sua constituição física e à falta de 

formação moral, estando mais propensas aos vícios e às tentações do mundo. Seriam 

presas fáceis, portanto, para o assédio masculino.  

 Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu, escritora do início do século XX e 

parte integrante dos modernistas da Semana de Arte Moderna de 1922, foi uma das 

poucas mulheres a descrever a vida das operárias de seu tempo. Margareth Rago (2013) 

cita seu romance Parque industrial, juntamente com alguns artigos da imprensa 

operária como uns dos poucos instrumentos de denúncia das investidas sexuais de 

patrões sobre as trabalhadoras e das situações de humilhação a que elas viviam 

expostas. Margareth Rago, em seu artigo Trabalho feminino e sexualidade (2013), 

prossegue seu texto dizendo que: 
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Dispomos, por enquanto, de alguns poucos documentos escritos por mulheres 

trabalhadoras, em geral textos de denúncia redigidos pelas militantes 

políticas, [...]. A maior parte da documentação disponível sobre o universo 

fabril foi produzida por autoridades públicas, como médicos higienistas, 

responsáveis também pela definição dos códigos normativos de conduta; ou 

policiais, responsáveis pela segurança pública; por industriais, receosos das 

mobilizações operárias; e por militantes anarquistas, socialistas e, 

posteriormente, comunistas, preocupados em organizar e conscientizar 

politicamente o proletariado. 

Isso significa que lidamos muito mais com a construção masculina da 

identidade das mulheres trabalhadoras do que com sua própria percepção de 

sua condição social, sexual e individual. (RAGO, 2013, p. 579). 

 

 Muitas trabalhadoras ajudaram a constituir o país nas primeiras décadas do 

século XX; algumas estavam no campo trabalhando nas plantações e colheitas, outras, 

na cidade. Entre as mais pobres estavam as empregadas domésticas, lavadeiras... 

Entraram também nas escolas, escritórios, lojas, hospitais... Entre as jovens das camadas 

mais altas, muitas se tornaram professoras, médicas, jornalistas, pianistas, escritoras... 

Aos poucos, as mulheres iam ocupando todos os espaços de trabalho possíveis. 

Entretanto, naquela época, a participação das mulheres na vida pública ainda era mal 

vista. Muitas vezes a figura da “mulher pública”, ou seja, aquela que ocupava cargos e 

funções fora do espaço doméstico era associada à imagem da prostituta. Além disso, 

não teria capacidade intelectual para dirigir os negócios da cidade, não deveria 

comparecer a boates e bares desacompanhada e não podia envolver-se em assuntos 

políticos. O espaço público moderno era esfera essencialmente masculina e às mulheres 

cabia desempenharem funções consideradas menos importantes.  

 Mesmo com uma participação ainda muito pequena na vida pública, algumas 

mulheres reivindicavam um reconhecimento de sua individualidade e de sua identidade 

enquanto sujeitos sociais com direitos e deveres. No artigo Mulheres, modernidade e 

sufrágio: uma aproximação possível (2007), Mônica Karawejczyk cita José Murilo de 

Carvalho ao afirmar que para se exercer a cidadania, é preciso ter garantidos três 

direitos: o civil, o político e o social, sendo que, para ser considerado um cidadão pleno, 

deve-se ter os três garantidos ao mesmo tempo. Assim, até o ano de 1932, as mulheres 

no Brasil seriam “cidadãs incompletas, pois não desfrutavam desses três direitos 

simultaneamente, sobretudo o político.” (CARVALHO apud KARAWEJCZYK, 2007, 

p.11); para que pudessem tê-lo, era necessário o acesso ao voto. De acordo com o 

pesquisador Antonio Ribeiro no artigo intitulado A mulher e o voto (2009), desde o 

século XIX muitas lutas ocorreram nesta direção, mas apenas com a Revolução de 30 o 

panorama começou a se mostrar favorável neste sentido. Em Minas Gerais, foi formada 
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uma comissão composta de líderes feministas que em contato com as autoridades 

federais, com o patrocínio da Igreja e o apoio do antigo governador de Minas Gerais, 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, começou a colocar em andamento este direito de 

cidadãs. O presidente Getúlio Vargas, em 24 de fevereiro de 1932, instituiu o Código 

Eleitoral Brasileiro que proclamava como eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem 

distinção de sexo. O alistamento eleitoral foi realizado no Brasil inteiro, mas, em alguns 

Estados, o número de mulheres inscritas ficou aquém do esperado. Este fato nos mostra 

que havia pouca motivação ainda para grande parte da população feminina e que o 

movimento em busca de mudanças ainda era parte da luta de uma minoria. No mesmo 

artigo o pesquisador diz que:  

 
Em 3de maio de 1933, na eleição para a Assembléia Nacional Constituinte, a 

mulher brasileira pela primeira vez, em âmbito nacional, votaria e seria 

votada, e caberia a primazia de ser eleita à médica paulista Carlota Pereira de 

Queiroz, a primeira deputada brasileira, que havia se notabilizado como 

voluntária na assistência aos feridos durante a Revolução Constitucionalista. 

(RIBEIRO, 2009, p.1) 

  

 Por meio da fala do pesquisador, podemos perceber que ainda era importante, 

mesmo dentre as mulheres, a imagem feminina como aquela que cuida, ampara e 

protege; a deputada eleita adquiriu notoriedade como voluntária na assistência aos 

feridos da Revolução Constitucionalista. Se havia, portanto, uma mulher que devesse 

representar o povo politicamente, este deveria ser o modelo ideal.  

 

Carlota Pereira de Queiroz organizou à frente de 700 mulheres, a assistência 

aos feridos da Revolução Constitucionalista, movimento de contestação à 

Revolução de 1930. Foi de sua autoria o primeiro projeto sobre a criação de 

serviços sociais, bem como a emenda que viabilizou a criação da Casa do 

Jornaleiro e a criação do Laboratório de Biologia Infantil. Além disso, 

fundou a Academia Brasileira de Mulheres Médicas, da qual foi presidente 

durante alguns anos. (FGV /CPDOC, 2015, p.1) 

 

 Saindo do plano público e adentrando a esfera privada, não podemos deixar de 

lado outra questão significativa para a conquista da autonomia feminina, a autonomia de 

seu próprio corpo e sua relação com a sexualidade. De acordo com Anne-Marie Sohn 

(2003), a primeira grande mudança teria sido o declínio dos casamentos arranjados, por 

volta da década de 1920, primeiro entre as famílias mais pobres, em que imperava uma 

maior liberdade de costumes e nos quais as pessoas não eram movidas por interesses 

patrimoniais. Aos poucos as mulheres começam a negar os casamentos arranjados. A 

busca pela felicidade passou a ser o referencial; e para ser feliz seria preciso amar. A 
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ideia do casamento por amor passou a ser cultivada, a exemplo dos romances 

folhetinescos. Em tal contexto, a sexualidade também começa a passar por uma série de 

transformações. A partir do período entre as duas grandes guerras, o conceito de moral 

também foi se modificando. A Igreja continuava manifestando reticências com relação 

ao prazer postulando que a sexualidade deveria existir a serviço da fecundação. Esta 

continuava, portanto, associada ao pecado. Aos jovens não se falava sobre o assunto, 

inclusive com os meninos. A eles era dada uma educação mais permissiva, era até 

aconselhável que tivessem sua iniciação sexual o mais cedo possível. Quem nunca 

ouviu histórias de homens que foram levados por seus pais, tios, ou alguma figura 

correspondente, a prostíbulos, para que dessem início à sua vida sexual? Entretanto, não 

se conversava sobre o assunto, os jovens não tinham a oportunidade de tirarem suas 

dúvidas dentro de casa. Anne-Marie Sohn (2003) conta uma passagem que exemplifica 

a educação sexual da época. 

 

Em 1930, meu pai, nascido na Alemanha e então com 19 anos, saiu de casa 

para ir estudar em Frankfurt. Na plataforma da estação, no momento em que 

ele já estava dentro do trem, meu avô (nascido em 1870) ainda teve tempo de 

lhe dar este mesmo conselho: Desconfie das mulheres de má vida! Nada 

mais. Foi a única palavra que ele pronunciou sobre o assunto, em dezenove 

anos. Naquela época, os adolescentes deviam, pois, colher as informações 

onde pudessem. Tratavam de ir catá las nos livros, mas os pais os vigiavam. 

Simone de Beauvoir conta como, nos anos entre as guerras, sua mãe colava 

as páginas um pouco mais ousadas de certas obras para que ela não pudesse 

ter acesso a elas. (SOHN, 2003, p. 134). 

 

 

 O exemplo do pai alemão de Anne-Marie Sohn poderia ser facilmente aplicado a 

qualquer brasileiro. Ainda assim, mesmo em meio a tanto tabu, os meninos ainda 

estavam em vantagem sobre as meninas. Como disse no parágrafo anterior, a iniciação 

sexual dos rapazes era estimulada enquanto que para uma menina, entregar-se a relações 

sexuais antes do casamento poderia significar a ruína de suas chances matrimoniais. A 

mulher deveria desde menina mostrar-se virtuosa e casta. E assim, continuava latente a 

completa desigualdade dos comportamentos sexuais entre moças e rapazes. 

 As relações entre os casais passaram a ser mais afetuosas, informais e 

igualitárias, embora as tarefas domésticas e a educação dos filhos continuassem sendo 

tarefa da mulher. O tratamento violento que algumas mulheres recebiam de seus 

maridos passa a chocar ao invés de ser percebido como “natural”. Todavia, um novo 

questionamento surge envolto pelo sentimento amoroso; muitas mulheres passam a se 

submeter aos desmandos de seus companheiros não mais por pressão, mas por amor. 



86 
 

Pois com o amor chegavam também todas as manipulações afetivas, a exemplo do 

ciúme tirânico de certos maridos. Esta passa a ser a justificativa para os mais diversos 

atos de violência contra a mulher, muitas vezes, resultando até na morte.  

 Outra questão complicada era a do prazer feminino; o assunto ainda era um tabu. 

Na maioria das vezes, as moças chegavam ao casamento sem saber nada sobre sexo. 

Entretanto, o fato de não falarem no assunto não significa que não pensavam. O 

casamento por amor deveria reunir sentimento e prazer, mas, como não se falava sobre 

o assunto, muitas mulheres que não alcançavam este ideal viviam sob a aparência de 

que tudo ia bem. Para Anne-Marie Sohn (2003), 

 

Agora é preciso amar! É a regra. Amar para viver bem. Pois as pessoas 

começaram a se convencer disto: se não conhecerem o amor, a vida será 

desperdiçada. E passa se pouco a pouco da ideia de que é preciso amar o 

marido ou a mulher, o que já foi uma revolução fundamental, à ideia, antes 

escandalosa, de que é preciso viver os amores no momento em que 

acontecem. Assim, algumas pessoas seguem seus arroubos amorosos 

irrefletidos, casam se em três meses, divorciam-se, saem por aí à procura... 

(SOHN, 2003, p. 130-131). 

 

 Anne-Marie Sohn (2003) diz que a partir da década de 1930 começa, então, a 

aparecer o reverso do ideal do casamento por amor, ou seja, os casais fundados com 

base nos sentimentos começaram a se desfazer mais facilmente do que antes e, dos 

pedidos de separação 70 a 80 por cento eram formulados por mulheres. Mais uma vez o 

conflito feminino se instaura. Quando sai em busca do prazer e da felicidade ao lado de 

um parceiro amoroso por meio da dissolução de um casamento fracassado, grande parte 

das mulheres sofre na pele o preconceito e a rejeição da sociedade (já vimos no início 

deste capítulo o exemplo de Chiquinha Gonzaga), principalmente das outras mulheres 

que enxergavam na “divorciada” uma ameaça ao seu próprio casamento. Além disso, 

muitas vezes, sofrem com o assédio de homens que as enxergam como presas fáceis e 

descartáveis.  

 Acredito que através deste breve panorama histórico, tenhamos as bases para a 

compreensão dos conflitos que envolveram a construção da autonomia feminina até a 

década de 1930. Sabemos que esta é uma luta que se estende até os dias atuais e, 

principalmente, que muitas das batalhas que encontramos retratadas nestas linhas, soam 

extremamente atuais. Todavia, não podemos fugir do foco deste trabalho que busca 

demonstrar o panorama histórico que envolve a criação das obras de Rachel de Queiroz, 

O quinze e As três Marias. E, por falar nos referidos romances, passarei agora para uma 
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análise detida dos mesmos procurando mostrar como se manifesta neles o preço a pagar 

pela busca da autonomia das mulheres. 

 Neste ponto da pesquisa, já conhecemos os romances com os quais estamos 

trabalhando e o leitor conhece bem suas personagens. Sabemos, por exemplo, que 

Conceição, a protagonista de O quinze é uma jovem professora, independente, de 

personalidade forte e ideias próprias. Contudo, sua fortaleza não é inabalável e não a 

exime de viver muitos dos conflitos que já citamos. A moça de vinte e dois anos não 

falava em casar; dividia seu tempo entre o trabalho como professora e o cuidado com os 

retirantes da seca; nas férias, ia para o interior visitar sua avó e, nas horas vagas, vivia 

para a leitura de suas centenas de livros. Dizia que nascera solteirona. Contudo, nutria 

uma paixão pelo primo, Vicente. Rapaz simples e rude, que vivia para o trato com suas 

terras e correspondia o sentimento da prima. Devo deixar claro que este sentimento, de 

ambas as partes, era velado; nunca chegaram a declará-lo um para o outro. Vez por 

outra faziam gracejos, galanteios, mas não passava disso. 

 

Dona Inácia saiu, arrastando as chinelas. Vicente virou se para a prima: 

- Domingo atrasado as meninas cansaram de esperar por você! 

- Eu até já ia lhe falar nisso. É porque não tive quem fosse comigo. Contava 

que Mãe Nácia quisesse ir de cadeirinha... 

- Pois, no outro domingo, venho buscá la. Pra você não enganar mais a gente. 

Conceição abanou a cabeça: 

- Você? Qual! É uma maçada muito grande para quem vive tão ocupado... Só 

tem tempo de pensar em trabalho... Juro que só veio aqui, hoje, por causa do 

carrapaticida. Você mesmo não disse, ainda agora? 

Ele riu se corando: 

- E se viesse por causa de alguma pessoa, não perdia meu tempo e minha 

viagem? (QUEIROZ, 2010, p. 19 - 20). 

 

 Vicente considerava a prima superior às outras moças, provavelmente, por seu 

fino trato adquirido após os anos na cidade. E mesmo sendo tão diferente tratava-o com 

admiração e carinho. “Havia de ser quase um sonho ter, por toda a vida, aquela 

carinhosa inteligência a acompanhá-lo. E seduzia-o mais que tudo a novidade, o gosto 

de desconhecido que lhe traria a conquista de Conceição”. (QUEIROZ, 2010, p. 49). 

Podemos perceber, portanto, que havia um desejo, por parte do vaqueiro, de 

concretização dessa união. Porém, ao viajar para a capital com sua avó, fugindo da seca, 

a moça ouve um comentário de que o rapaz estaria envolvido com uma mocinha mulata 

de sua região. Tomada pelo ciúme e por seus ideais, a moça diz para a avó: “Morro e 

não me acostumo! É lá direito! Olhe, Mãe Nácia, eu podia gostar de uma pessoa como 

gostasse, mas sabendo duma história assim, não tinha santo que desse jeito!” 
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(QUEIROZ, 2010, p. 7). É o estopim para afastar de vez qualquer possibilidade de 

relacionamento entre os dois, pois dias depois o rapaz faz uma visita às damas na capital 

e só recebe frieza e indiferença por parte da prima. “Em vão procurou naquela moça 

grave e entendida do mundo, a doce namorada que dantes pasmava com a sua força...” 

(QUEIROZ, 2010, p. 83 84). Passado o momento de tensão, deitada na cama, com a luz 

apagada, Conceição começa a pensar em Vicente e chega à conclusão de que o 

relacionamento entre ambos não tem futuro. 

 

Num relevo mais forte, tão forte quanto nunca o sentira, foi lhe aparecendo a 

diferença que havia entre ambos, de gosto, de tendências, de vida. 

O seu pensamento, que até há pouco se dirigia ao primo como a um fim 

natural e feliz, esbarrou nessa encruzilhada difícil e não soube ir adiante. 

Ele lhe parecia agora como um desses recantos da mata, próximo a um 

riacho, num sombrio misterioso e confortante. Passando num meio dia 

quente, ao trote penoso do cavalo, a gente para ali, olha a sombra e o verde 

como se fosse para um cantinho do céu... 

Mas volvendo depois, numa manhã chuvosa, encontra se o doce recanto 

enlameado, escavacado de minhocas, os lindos troncos escorregadios e 

lodosos, os galhos de redor pingando tristemente. 

Da primeira vez, pensa se em passar a vida inteira naquela frescura e naquela 

paz; mas à última, sai se com o coração pesado, curado de bucolismo por 

muito tempo, vendo se na realidade como é agressiva e inconstante a 

natureza... (QUEIROZ, 2010, p. 84). 

 

 Neste trecho, repleto de metáforas, podemos perceber os pensamentos de 

Conceição com relação ao primo. Passado o efeito do ciúme, a jovem professora 

poderia retomar seus sonhos com relação ao namorado já que nada acontecera de fato 

entre Vicente e a tal mocinha mulata. Entretanto, ao invés de se entregar aos arroubos 

do sentimento, a moça utilizou a percepção de seu raciocínio para enxergar além. Caso 

se entregasse ao sentimento, a princípio poderia viver no frescor e na paz do amor 

concretizado, mas, com o passar do tempo, em sua opinião, as diferenças entre ambos 

iriam prevalecer e o fim do encantamento seria inevitável. Tudo isso faz parte da 

percepção da personagem, porém, na verdade, não podemos saber se sua decisão foi 

certa ou não; o casal poderia ter sido feliz apesar das diferenças, mas, dotada de uma 

personalidade forte e independente, Conceição faz uso de sua autonomia para abrir mão 

do relacionamento. 

 Ao utilizar o poder de sua autonomia, a protagonista poderia se manter segura 

com sua decisão de permanecer solteira. Entretanto, fica evidente que ela vivencia um 

conflito ao lermos o trecho a seguir: 
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- 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 

certeza de que nasci para viver só... 

O dedo gordo do moço se espetou no ar, e o anel de grau relampejou 

amarelo, à claridade da lâmpada. 

- Nasceu para viver só? Olhe, dona Conceição, já não ouviu dizer: Vae solis! 

Não crê na sabedoria dos antigos? 

[...] 

Vae solis! Pedante! Mas Lourdinha parecia tão feliz com a filhinha... 

Afinal, o verdadeiro destino de toda mulher é acalentar uma criançano peito... 

E sentia no seu coração o vácuo da maternidade impreenchida... Vae solis! 

Bolas! 

Seria sempre estéril, inútil, só... seu coração não alimentaria outra vida, sua 

alma não se prolongaria noutra pequenina alma... Mulher sem filhos, elo 

partido na cadeia da imortalidade... 

Ai dos sós... (QUEIROZ, 2010, p. 156). 

 

 Sua opção em ficar sozinha traria o outro lado da moeda, um preço a se pagar; a 

solidão e a maternidade não preenchida. A ideia de que o destino natural de toda mulher 

seria a maternidade ainda era muito forte na época e Conceição demonstra-se balançada 

ao ver a felicidade da prima Lourdinha ao lado do marido e da filhinha pequena. Além 

disso, as palavras do novo dentista da cidade, que fazia parte da roda de conversa, 

passam a ecoar em sua cabeça: “Vae solis!” (QUEIROZ, 2010, p. 156). A expressão 

utilizada pelo rapaz é retirada do Eclesiastes, um dos livros do Antigo Testamento da 

Bíblia cristã, que diz: “Vae soli, quia cum ceciderit, non habet sublevantem se”. 

(Vulgata, Eclesiastes 4.10). Ou seja, “Ai de quem está sozinho, pois, quando cair, não 

terá quem o levante”. A escolha consciente de Conceição pelo afastamento não estaria 

isenta de um sentimento de frustração e amargura porque a visão de um futuro solitário 

assusta e não agrada. Podemos concluir, portanto, que a aquisição da autonomia em 

escolher seu destino não é plena e nem desprovida de dor e melancolia. No caso de 

Conceição, o preço a pagar vem acompanhado do sabor amargo da solidão. 

 Não devemos pensar, entretanto, que o tom do romance é de amargura. Logo 

após o episódio com o dentista, Conceição é abordada por Duquinha, seu afilhado, 

adoçando-se, assim, o amargo de seu coração. “Afinal, também posso dizer que criei um 

filho...”. (QUEIROZ, 2010, p. 157). 

 Deixando Conceição de lado momentaneamente, podemos abordar outro 

exemplo de mulher retirado de O quinze. Mocinha, cunhada de Chico Bento, partira 

junto da irmã, do cunhado e dos sobrinhos rumo à capital, fugindo da seca. Após uma 

longa caminhada, permeada pela fome e pela miséria, a moça diz para a irmã que 
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conseguira uma ocupação de ajudante de cozinha e vendas na Estação. Sua família 

seguira em frente e ela ficara para trás, em busca de uma vida melhor. Seu destino, 

contudo, não fora o desejado por ela. Fora despedida pela dona da venda com a 

justificativa de só querer quebrar louça e namorar; saiu de trouxa na mão e com algum 

custo conseguiu ficar na casa de um bodegueiro da praça para servir como ama. Algum 

tempo depois, quando as chuvas voltaram, encontrou-se com dona Inácia na estação; 

“uma rapariga magra, suja, esfarrapada, um dos eternos fantasmas da seca...” 

(QUEIROZ, 2010, p. 147). A senhora não a reconheceu de pronto e a moça, aos 

prantos, se identificou. Caíra “em desgraça”, se prostituíra e carregava consigo um bebê 

recém-nascido. Não voltava para o sertão por vergonha e por não ter quem a sustentasse 

e a seu filho, vivendo de esmolas. 

 Infelizmente o caso de Mocinha não era uma exceção. Era comum o número de 

mulheres, principalmente entre as camadas mais pobres que, ao saírem do abrigo do lar 

em busca de sua autonomia, acabavam não conseguindo prover o próprio sustento e não 

enxergavam outra saída senão a prostituição.  

 

Na tradição cristã que vinha desde os tempos da Colônia, a prostituta estava 

associada à sujeira, ao fedor, à doença ao corpo putrefato. Este sistema de 

correlação estruturava a sua imagem; ele desenhava o destino da mulher 

votada à miséria e à morte precoce. O retrato colaborava para estigmatizar 

como venal, tudo o que a sexualidade feminina tivesse de livre. Ou de 

orgíaco. A mulher que se deixasse conduzir por excessos, guiar por suas 

necessidades, só podia terminar na sarjeta, espreitada pela doença e a miséria 

profunda. Ameaça para os homens e mau exemplo para as esposas, a 

prostituta agia por dinheiro. E por dinheiro, colocavam em perigo as grandes 

fortunas, a honra das famílias. Enfim, era o inimigo ideal para se atirar 

pedras. (PRIORE, 2014, p.01) 

 

 

 As palavras de Mary Del Priore nos remetem à imagem da prostituta que era 

feita – suja e esfarrapada –, assim como Mocinha. Uma jovem mulher sozinha no 

mundo, “que só queria saber de namorar”, praticamente não tinha chances de ascender a 

um futuro melhor. As mulheres pobres, de uma maneira geral, passavam por situações 

muito difíceis, mesmo que não fosse o extremo da prostituição e da miséria. Muitas 

famílias eram chefiadas por mulheres sós, o que era uma preocupação para a sociedade, 

pois eram consideradas perigosas à moralidade vigente. A rua era o espaço do desvio 

(Mocinha saíra da companhia de seus familiares e se desviara nas ruas), das tentações, 

entretanto era espaço inevitável para quem precisava sair à procura de possibilidades de 

sobrevivência. De acordo com Rachel Soihet (2013), 
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As atividades das mulheres populares desdobravam se em sua própria 

maneira de pensar e de viver, contribuindo para que procedessem de forma 

menos inibida que as de outra classe social, o que se configurava através de 

um linguajar mais solto, maior liberdade de locomoção e iniciativa nas 

decisões. (SOIHET, 2013, p. 367). 

 

 Essas mulheres, embora inseridas no padrão social vigente, expressavam no 

comportamento suas condições concretas de existência, marcadas por precariedades 

materiais – e porque não dizer afetivas? – que as obrigavam a uma constante luta. 

 Outra personagem sozinha, que tem uma situação completamente oposta à de 

Mocinha, é Dona Inácia. A avó de Conceição, ao que tudo indica, seria uma senhora 

viúva, com boa situação financeira, dona de terras, que conta apenas com a companhia 

da neta nas férias. A figura de Dona Inácia representa outra realidade, a das matriarcas, 

que, por vontade própria ou não, detém o poder da autonomia em suas mãos. As 

matriarcas eram, geralmente, viúvas de fazendeiros ou figuras importantes, que 

assumiam os encargos de seus maridos mortos, muitas vezes até a chefia da política 

local. Aprendiam a usar os mesmos métodos tradicionais, aprendiam a comandar 

recebendo em troca a obediência daqueles que a cercavam. Manipulavam parentes e 

agregados e seu raio de influência chegava às grandes esferas de poder como a Igreja e 

o Estado (comumente eram muito respeitadas pelos governantes e chefes religiosos de 

sua região). Entretanto, mais uma vez, a autonomia é apenas aparente; digo isso, pois 

estas mulheres não formulavam um padrão de comportamento próprio, independente, 

livre; simplesmente reproduziam o mesmo padrão autoritário patriarcal. Seu 

comportamento e inserção sociais não escapavam do modelo patriarcal vigente. A 

própria Rachel de Queiroz, em entrevista a Heloísa Buarque de Hollanda, fala sobre o 

comportamento das matriarcas do sertão.  

 

As matriarcas não exibiam necessariamente sua liderança pública. Para isso, 

muitas vezes, delegavam sua autoridade a um padre, a um juiz ou a um 

advogado para que agissem em seu lugar. O que de fato as caracterizava era a 

existência de uma sólida base econômica. Não há exemplo de mulher do 

povo que fosse matriarca, porque certamente se fossem mulheres pobres 

seriam esmagadas pelo próprio ambiente em que viviam. As pobres ou 

pariam ou ‘ficavam solteironas’. E no caso aqui das matronas sertanejas, não 

havia dona de fazenda que não ensaiasse ser matriarca. (QUEIROZ apud 

HOLLANDA, 1997, p. 107). 

 

 

  No caso de Dona Inácia, ia à igreja, era devota de seus santos, cuidava de suas 

terras e tinha por companhia sua neta Conceição durantes as férias desta. Obedecendo às 

palavras de sua criadora, era dona de terras podendo, assim, receber o respeito e a 
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atenção daqueles que a cercavam. Será que receberia o mesmo trato se não ocupasse a 

mesma posição? 

 

Dona Inácia se apegara a tudo que a pudesse reter no sertão, rabujou, zangou 

se, gritou que faria como quisesse, que não iria, não iria, não iria! 

Mas haveria de ficar sozinha na fazenda, durante todo o horror da seca, sem 

um filho, sem uma filha, sem ninguém? 

Conceição empregou a meiguice, a súplica, o que pôde. Lembrou até a 

perspectiva alarmante de um assalto, ali, naquele fim de mundo, quando a 

miséria da seca enlouquecesse as criaturas... 

A velha, embora meio vencida, ainda invocou o pretexto de precisar ficar 

dirigindo o trato do gado. Suas vacas, seus garrotinhos, careciam dela! 

Conceição lembrou, então, uma retirada para o pedaço de terra que tinha na 

serra de Baturité. 

O vaqueiro, interrogado, concordou. Retirar, sempre era melhor... Ele iria 

levando o gado, devagarinho, por causa das vacas de bezerro... Madrinha 

Inácia, da cidade, teria o cuidado de mandar de vez em quando umas arrobas 

de caroço de algodão, para ajudar o trato... Na serra poderia ser até que 

escapasse muito... 

Numa manhã de segunda feira o gado saiu. 

E afinal, quinze dias depois, Conceição conseguia arrastar Mãe Nácia, que 

desolada e chorando, era como uma velha estátua a quem roubam do 

pedestal, e carregam atabalhoadamente, na confusão de uma mudança feita às 

pressas. (QUEIROZ, 2010, p. 38- 39). 

 

 Como a maioria das matriarcas, Dona Inácia era apegada às suas terras e não 

saía delas há mais de vinte e cinco anos. A obra nos mostra poucas informações sobre a 

avó de Conceição; posso me arriscar a dizer que o trecho acima é o que retrata melhor a 

senhora. Contudo, por meio dele podemos perceber que ela é sozinha, senhora de si, de 

suas terras e de seus empregados, mas esta independência não a ajuda a libertar-se do 

local onde viveu por tantos anos e, muito menos das tradições religiosas e patriarcais. 

Enquanto dividia os dias com a neta na capital, passa grande parte do tempo triste e com 

saudade do seu lugar. “Quero tanto bem a você, que vim, mesmo sem gostar daqui... 

Mas é que no Quixadá eu estava mais perto do meu canto, de minha igreja...” 

(QUEIROZ, 2010, p. 65). 

 Em outra conversa com a jovem professora, Mãe Nácia diz que, quando jovem, 

também teve seus rompantes e revoltas contra o modelo patriarcal. Porém, com o passar 

dos anos, acostumou-se e acabou enxergando-o como natural; fato comum a muitas 

mulheres. 

 

Dona Inácia meteu os olhos pelo passado e recordou se dum velho tempo em 

que ela tivera também aqueles rompantes e aquelas revoltas... E no fim, tudo 

isso é natural e de esperar, e a gente se acostuma à força... 

Tentou consolar a neta que voltava para o quarto: 
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-Minha filha, a vida é assim mesmo... Desde que o mundo é mundo... Eu até 

acho os homens de hoje melhores. (QUEIROZ, 2010, p. 66).  

 

 A matriarca sertaneja faz parte de uma geração de mulheres que “se acostumou à 

força” com o mundo machista no qual o homem era amo e senhor, livre para realizar 

suas vontades e desejos, e, à mulher, cabia aceitar seu papel num espaço hierárquico 

inferior. Conceição, ao contrário, com a ajuda de suas leituras e ideias procura um novo 

modelo a seguir, no qual não precise se sujeitar a um lugar de submissão e passividade, 

mesmo que para isso deva pagar o preço da solidão. 

 Embora o romance termine com as indagações e conflitos da protagonista, a 

história não se fecha. Como já disse, a presença de seu afilhado, Duquinha, ajuda a 

adoçar a amargura de seu coração. Além disso, a presença de uma criança é sempre um 

indicador de esperança. É importante lembrar que, embora a narrativa se desenrole no 

ano de 1915, a obra foi escrita em 1930, época de muitas mudanças em um Brasil que 

começava a sair do espaço rural para o plano moderno da urbanização. As dúvidas e 

indagações apresentadas por Conceição não são concluídas, não são bem resolvidas. 

Como uma metáfora do Brasil, o romance fica na dúvida, característica de grande parte 

dos romances da década de 1930. Como não poderia deixar de ser, este processo se 

repete (posso dizer que é até mais contundente) no que diz respeito à mulher. Sua 

situação, assim como a do Brasil, ainda não é bem resolvida. A conquista da autonomia 

está inserida numa mentalidade moderna, mas, baseada em tudo o que foi dito até agora, 

está longe de ser um projeto concluído. 

 Avançando um pouco no tempo, chegamos ao final da década, mais 

especificamente ao ano de 1939, quando é publicado o livro As Três Marias. Assim 

como aconteceu com O quinze, chegamos num ponto no qual já conhecemos mais 

profundamente a obra assim como suas personagens principais. Já sabemos, também, 

como a autonomia das personagens femininas se manifesta na narrativa. Vejamos, 

portanto, as consequências e o preço cobrado por esta conquista. Para começar, 

devemos perceber um ponto de extrema importância para o entendimento das ideias da 

protagonista, Maria Augusta; ideias estas que divergem da personagem principal de O 

quinze, Conceição. O trecho retirado do livro O último leitor, de Ricardo Piglia (2006), 

pode nos ajudar neste sentido. 

 

Em primeiro lugar, é preciso dizer que em geral é nos romances que se 

contrapõem leitura e realidade, que a leitura, apaixonada e contínua, na 
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realidade é criticada por seus excessos e seus perigos de irrealidade. Muito 

frequentemente os romances criticam aquele que lê romances (e isso não 

deixa de ser um paradoxo). [...] Em segundo lugar, aquele que lê ficou 

marcado, sente que sua vida não tem sentido quando a compara à vida dos 

heróis dos romances e quer chegar à intensidade que encontra na ficção. A 

leitura do romance é um espelho do que a vida deve ser; é o sintoma Madame 

Bovary. (PIGLIA, 2006, p. 135-136).  

 

 Estas palavras de Piglia (2006) são precisas para que possamos entender um 

pouco o que acontece com a protagonista de As Três Marias. A menina que se considera 

uma pessoa triste, vazia de afeto e carinho após a perda da mãe, vivendo interna num 

colégio de freiras com as quais não sente qualquer identificação, projeta nos livros o seu 

ideal de vida. Com a ajuda de suas leituras, sua personalidade vai sendo moldada, 

sempre voltada para o desejo de viver mais, de viver aquelas experiências que estão nos 

romances. Sua busca nunca tem fim, pois cada conquista não é suficiente, está sempre 

querendo mais. O caso de Maria Augusta, portanto, diverge do de Conceição. Neste 

caso, não existe um desejo consciente de autonomia, embora a moça, ao longo da obra 

demonstre nuances de emancipação, mas sua meta está sempre além de suas conquistas, 

no melhor estilo Madame Bovary
7
 (1857). 

 Deixarei um pouco a nossa protagonista – Maria Augusta – de lado para que 

possamos retomar suas questões mais à frente, afinal, acredito que As três Marias seja, 

dos romances de Rachel de Queiroz, aquele que nos traz o maior número de 

contribuições e exemplos no que diz respeito à mulher e sua situação na sociedade. Em 

meio às vivências das três Marias dentro do internato de freiras, um episódio poderia 

passar despercebido. Grande como uma cidadela, o colégio comportava, de um lado, a 

escola onde viviam as estudantes matriculadas; ao centro, o “lado das Irmãs”, onde as 

meninas não podiam entrar; e rodeando outros pátios, as casas do Orfanato, onde viviam 

“as pobres do mundo e aprendiam justamente a viver e a penar como pobres.” 

(QUEIROZ, 1982, p. 21-22). As regras eram ainda mais rígidas para elas que deviam 

saber se portar com modéstia e humildade. Dentre estas meninas, uma em especial 

chamava a atenção de Guta (não esqueçamos que além de protagonista ela é, também, a 

                                                             
7 No romance de Gustave Flaubert, Emma Bovary, a protagonista, é uma leitora contumaz. Apesar de ter 

um marido apaixonado e uma vida aparentemente estável, nunca está satisfeita, está sempre em busca de 

mais, sempre à procura de vivenciar aquilo que ela lê nos livros. Depois de trair o marido mais de uma 

vez e se envolver em uma série de dívidas e chantagens de agiotas, envenena-se e morre. Este 

comportamento gerou no meio literário e psiquiátrico, a expressão Bovarismo que seria uma designação 

para os indivíduos que tendem a aspirar uma vida diferente da sua, ilusória e compensatória.  
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narradora); uma pequena sardenta, de cabelo vermelho que, bastava alguém pedir, 

contava a história da morte da mãe. (QUEIROZ, 1982, p. 22-23). 

 

... Mamãe estava na rede, comigo no colo, me dando o peito. Ele veio com a 

carta na mão, esfregou-lhe o papel na cara, perguntando se ela não conhecia 

aquela letra. A pobrezinha não disse nada, agarrou-se comigo, sem coragem 

de olhar para ele. E o desgraçado enterrou-lhe o punhal nas costas, ela deu 

um gemido rouco, foi me soltando dos braços, eu rolei no chão, e me lavei 

toda no sangue que ia empoçando no tijolo. Foram três punhaladas. Morreu 

sozinha, sem ninguém ajudando, sem nem ao menos uma vela na mão...”. 

(QUEIROZ, 1982, p. 23).  

 

 O destino trágico da mãe da menina ruiva, infelizmente, fazia parte de uma triste 

realidade (e ainda faz). Os assassinatos em defesa da honra eram mais comuns do que se 

pode imaginar e, algumas vezes, não existia nem mesmo a comprovação do adultério. 

Ao longo de toda a História, o adultério masculino era visto como “normal” e cabia às 

mulheres “fecharem os olhos” e aceitarem este comportamento, contudo, a mulher que 

cometia o mesmo ato, era penalizada com os mais diversos castigos que, 

frequentemente, chegavam à violência física, ao abandono e, como vimos no exemplo 

citado, à morte. 

 Logo depois, nos deparamos com a história da amizade entre Maria José e 

Hosana, outra menina órfã. O envolvimento entre as estudantes e as órfãs era proibido e 

perseguido pelas Irmãs. Ambas, todavia, trocavam santinhos e bilhetinhos. Ao analisar 

os trechos que se referem às meninas, acredito que não seja descabido dizer que a 

narradora insinua um relacionamento que vai além da amizade. 

 

Um apaixonado comércio se estabelecera entre ambas e já durava um ano. 

Trocavam santinhos rendados e ricos que custavam a Maria José semanas de 

economia e que a órfã, por seu lado, arranjava ninguém sabe como. No verso 

dos santos escreviam coisas líricas e ardentes: “As rosas que vês aos pés de 

Jesus não são tão puras quanto o teu coração.” “Minha amizade por ti é como 

esse sacrário guardado por anjos.” “Nas tuas orações ao meigo Jesus, faze 

uma prece por tua amiga até à morte.” 

[...] 

E, naturalmente, aquele excesso de amor romanesco, as florinhas, os santos, 

acabou chegando tudo aos ouvidos da Irmã Germana – e era esse sempre o 

fim das amizades com órfã. (QUEIROZ, 1982, p. 24-25). 

 

 Seria inadmissível dentro de uma instituição regida pela Igreja um 

relacionamento como o das duas meninas. Primeiramente, pelo abismo social que as 

afastava e, além disso, por não ser tolerado um relacionamento tão estreito entre pessoas 

do mesmo sexo. Desta maneira, após a descoberta da amizade, Hosana fora afastada, 



96 
 

teria ido para fora para bordar o enxoval de uma noiva rica. Com o passar do tempo, 

continuou mandando cartas para sua amiga até se casar com um viúvo pobre e cheio de 

filhos e morrer de parto.  

 Embora seu destino não tenha sido tão cruel quanto o da amiga órfã, Maria José 

também não entrou na categoria dos que foram “felizes para sempre”. Depois que saiu 

do internato, abrigou Maria Augusta em sua casa e mantiveram a grande amizade 

iniciada na escola. No romance não encontramos muita coisa com relação à vida de 

Maria José fora dos portões do colégio. Além de estar quase sempre na companhia de 

Guta, as referências a ela são quase sempre ligadas ao sentimento religioso. Vivia entre 

seu trabalho e suas orações; passava horas a fio rezando. “Punia-se, naturalmente, pelos 

gozos terríveis que o seu coração desejava, pelos maus desejos que teimava em 

alimentar.” (QUEIROZ, 1982, p. 190). Assombrava-se com o comportamento de Guta, 

com os pecados do mundo, e acreditava que precisava da religião para conter seus 

próprios pecados. Filha de Dona Julia, uma senhora que fora abandonada pelo marido 

para viver com outra mulher, não perdoava a atitude do pai, mas, ao mesmo tempo, 

confessa que sente vontade, às vezes, de largar tudo, se arriscar e experimentar a vida. 

Maria José representaria o grande número de mulheres que, por força de uma criação 

rígida e religiosa, acreditam que os sentimentos, o prazer e os gozos da vida se 

configuram como pecado, e apegam-se mais ainda a suas orações para que consigam 

manter-se afastadas das tentações. 

 Mais adiante nos deparamos com a história de Jandira. Já conhecemos um pouco 

sua trajetória e a maneira como deixara o colégio de freiras – arrumara um noivo que a 

ajudaria a se livrar dos maus tratos das tias – entretanto, seu destino também não foi dos 

mais felizes. A atitude de procurar a salvação através do casamento também era comum 

às moças da época; muitas acreditavam que poderiam alcançar a liberdade da vigilância 

de pais severos, outras, que o casamento seria o passaporte para uma vida adulta e 

emancipada. Mas o que vinha depois da noite de núpcias, muitas vezes, não era o 

esperado. Através da leitura do romance ficamos sabendo que a personagem teve um 

filho cego e sua vida conjugal era miserável; a figura do marido era degradante e ela 

passava os dias sobre a máquina de costuras para garantir o sustento da família. Apesar 

de tudo isso, aparecera em sua vida um elemento de alegria e compensação – possuía 

um amante que, segundo ela, era seu apoio, bom e generoso. Com este consolo ia 
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seguindo a vida, esperando sempre por momentos felizes que compensassem sua 

trajetória tão sofrida. 

 Outra personagem destacada pela narradora é Violeta. Aluna que andava às 

vezes com as três Marias, embora não fizesse parte de grupo nenhum, era rebelde e 

malcriada com as freiras. Um dia, Maria José encontrara-se com outra colega dos 

tempos de escola que contara a ela que Violeta estava perdida, teria virado “rapariga”. 

Como já disse anteriormente, a prostituição era um caminho percorrido por muitas 

moças que não se ajustavam aos padrões impostos pela sociedade. Não sabemos ao 

certo as razões pelas quais Violeta chegara a este destino, sabemos apenas que ela 

“degradara-se muito, engordara demais, deixava-se explorar pelas donas de pensão, sem 

saber nunca o que ganhava nem o que iria comer no dia seguinte.” (QUEIROZ, 1982, p. 

123).  

 Antes de retomar a análise correspondente à Maria Augusta, abordarei o 

desfecho da terceira Maria – Maria da Glória. A moça foi a única que correspondera 

àquele que seria o destino “natural” da mulher – o casamento e a constituição de uma 

família. “Para Glória, era como se nascesse naquele dia, e nascesse sem dor, vestida de 

seda branca, amando, sendo amada, e à espera de incomparáveis delícias.” (QUEIROZ, 

1982, p. 127). A noiva estava feliz, realizada após a perda dos pais e de ter passado a 

vida toda como órfã. 

 

... Glória só se mostrava assim sossegada porque não tem a nossa inquieta 

imaginação. Contenta-se com o papel que lhe cai por sorte, e trata apenas de 

se sair bem. Até então fora a órfã, sozinha no meio do mundo, com o seu 

violino apenas para companheiro. Hoje porém era a esposa, rainha e amante, 

toda submissão e amor. Para que mexer no passado? A órfã nãocabia mais 

nos quimonos de seda florada, não poderia calçar aquelas chinelinhas de 

arminho que nos tinham seduzido tanto. (QUEIROZ, 1982, p. 128-129). 

 

 Glória não possuía inquietações, não almejava aquilo que estava fora de seu 

alcance. Assim como uma mulher deveria ser, aceitava aquilo que a vida reservava para 

ela. Órfã de mãe e pai fora deixada por seu tutor na escola de freiras e acostumara-se a 

aceitar seu papel na vida. A partir do momento que não almeja, não se inquieta; não se 

frustra e nem se decepciona.  

 Após termos conhecido o destino de todas essas personagens, podemos retomar 

a história de Maria Augusta, tão conturbada e cheia de conflitos. A jovem, assim como 

a protagonista de O quinze, sofre grande influência de suas leituras, mas, diferente de 

Conceição que através delas formula ideias próprias de emancipação e autonomia, Guta 



98 
 

fica sonhando com a realidade dos livros, querendo sempre ir além, nunca satisfeita com 

suas conquistas. 

 

Comecei a ter sonhos exaltados. Desejei amar um homem excepcional, 

diferente de todos – um cego, por exemplo. Ser a luz dos seus olhos mortos, a 

única ligação do meu amado com o mundo, sobrepassar por um amor 

incomum os noivados quietinhos e felizes que me humilhavam. 

Seria talvez influência dos romances de guerra, cheios de galãs mutilados, 

que eram a nossa leitura, então? (QUEIROZ, 1982, p. 88). 

 

 A menina tímida e observadora que passou tantos anos no internato deu lugar a 

uma jovem com sede de conhecer o mundo, de viver aventuras e amores excepcionais 

como os dos livros. Entretanto, ao encarar de frente o “mundo real”, fora dos portões da 

escola, sentiu-se perdida, não conseguiu encontrar um lugar que a fizesse sentir-se plena 

e realizada; sua insatisfação era constante. Primeiro foi para a casa do pai, no interior. 

Contudo, não se adaptava à rotina da família. “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, 1982, p. 77). Seu desejo de fuga passou a ser constante; queria 

crescer, libertar-se da escravidão dos hábitos do colégio assim como da infância à qual o 

ambiente familiar remetia. Passou a acreditar que a solução seria viver na capital onde 

seria livre e independente. “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, 1982, p. 79). Mas a empolgação durou pouco 

tempo; na cidade a vida era, para ela, igualmente monótona e enfadonha. Continuava 

querendo mais, sua sede era a de conhecer o mundo. 

 Apesar da rotina, Guta tinha a liberdade de andar pelas ruas sem companhia; 

frequentava cafés e teatros e, num desses passeios, conheceu Raul, um pintor bem mais 

velho que ela e casado. A princípio não se interessou pelo homem, mas, com o passar 

do tempo, foi sentindo-se cada vez mais envolvida, principalmente depois que o artista 

pede para pintar um quadro dela. As ideias do perigo e da aventura seduziam-na e 

despertavam seu interesse mais do que o homem propriamente dito. 

 

“Um homem casado”. Em verdade, talvez, o lado romanesco, irregular e 

ilegal da aventura, era o que mais me seduzia. Pensar que eu era capaz de um 

grande amor assim, que não enxergava riscos nem preconceitos. Ele, um 

artista, “um incompreendido”, casado com uma mulher estúpida, vinha 

procurar apoio e conforto no meu coração. Com que direito eu lhe negaria 

isso? Por que ter vergonha? Antes me exaltava e envaidecia. (QUEIROZ, 

1982, p. 113).   
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 A vaidade e a exaltação não duravam muito tempo, entretanto. Ao lembrar-se de 

Violeta, a colega “perdida”, indagava-se sobre a sua condição. Não estaria ela também 

no caminho da perdição por estar envolvida com um homem casado? Mais um conflito, 

mais uma dúvida. A autonomia de envolver-se com qualquer pessoa de sua escolha 

esbarra no conflito moral entre o certo e o errado, até o dia em que percebera que Raul 

não a amava, suas intenções eram apenas sexuais, atitude comum a muitos homens que 

acreditavam que o comportamento livre e emancipado de algumas mulheres seria um 

convite para o desejo sem compromisso. “- Você não é mais uma criança. Quer ser 

emancipada, diz-se livre, e por que tem medo?” (QUEIROZ, 1982, p. 133). A jovem 

que acreditava estar vivendo uma relação de amor sofre ao perceber que ele só a queria 

como amante e começa a perceber “os olhos com que ele me via, inconsequente, 

incoerente, menina louca que queria brincar de amor com um homem, com um homem 

que sabia muito bem o que isso era.” (QUEIROZ, 1982, p. 135). Aos poucos foi se 

afastando de Raul e aproximando-se cada vez mais de Afonso, um amigo que lhe fazia 

companhia em caminhadas pela cidade e com quem conversava bastante; até o dia em 

que o rapaz se suicida deixando uma carta que dizia ser ela a razão de seu ato – um 

amor nunca antes declarado. 

 Perturbada com todos estes acontecimentos, Guta escreve ao pai pedindo 

dinheiro para viajar; mudar de horizonte, conhecer um pouco do mundo... Era disso que 

ela precisava. Parte sozinha de navio para o Rio de Janeiro e, como já sabemos, lá 

conhece Isaac, por quem se apaixona e para quem se entrega. De posse da autonomia de 

seu corpo, Guta descobre o sexo, porém, mais uma vez em conflito, não se sente segura.  

 

E eu, que sonhava e fazia projetos sozinha, não ousava pedir nada, imitava o 

descuido dele; via próximo o dia de ir embora e continuava calada, com 

medo de quebrar o encanto, com medo de o decepcionar, de o levar a me 

supor capaz de qualquer cálculo e negociar com o coração. Tirava justamente 

o meu orgulho do gesto de me dar sem pedir nada, ou pelo menos sem 

mostrar que o esperava. (QUEIROZ, 1982, p. 171). 

   

 A protagonista encontra-se perdida, ainda, na sua maneira de agir. Ao mesmo 

tempo em que tem a liberdade de agir de acordo com o seu desejo, não tem a coragem 

de falar e expor seus pensamentos e sentimentos. Tateando ainda neste terreno tão novo 

da autonomia, existe muita dificuldade em saber a “maneira certa” de agir e acaba 

imitando o comportamento dos homens, seja por orgulho ou por insegurança. Talvez, se 

Maria Augusta tivesse exercido sua autonomia também na hora de se expressar e dizer 
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para o médico que queria ficar com ele, sua história poderia ter tido um final diferente, o 

chamado “final feliz”. 

 As consequências de sua atitude já são conhecidas por nós. A jovem volta para 

sua terra grávida, mais uma vez em conflito, com medo da reação de sua família e da 

sociedade até que, por fim, perde o bebê. Seu final é melancólico com o retorno triste 

para a casa do pai. 

 

Olho as Três-Marias, juntas, brilhando. Glória reluz, impassível, num raio 

seguro e azul. Maria José, pequenina, fulge tremendo, modesta e inquieta 

como sempre. E eu, ai de mim, brilho também, hei de brilhar ainda por muito 

tempo – e parece que a minha luz tem um fulgor molhado e ardente de olhos 

chorando. 

E nem sei quanto tempo hei de ficar ainda, sozinha e desamparada, brilhando 

na escuridão, até que minha luz se apague. (QUEIROZ, 1982, p. 200). 

  

 Assim como O quinze, As três Marias é um romance que não se fecha. Aquilo 

que era dúvida no primeiro, com relação à situação do Brasil e, mais especificamente da 

mulher, transforma-se em inquietação no segundo, em indefinição. Conceição almeja 

sua autonomia e não se curva diante das questões com as quais não concorda; Maria 

Augusta possui certa autonomia, mas, ainda está insegura, não sabe exatamente o que 

quer. Todavia, pudemos perceber, ao longo deste trabalho, que as duas obras 

demonstram um avanço significativo no que diz respeito ao lugar da mulher na 

sociedade e, mais especificamente, neste capítulo, pudemos observar que foram – e 

continuam sendo – de extrema importância, os passos dados pelas mulheres no caminho 

da conquista de sua autonomia. Porém, este processo não esteve nunca livre de 

consequências – muitas vezes tristes e duras. Cada movimento no sentido da conquista 

vem acompanhado de um preço a ser pago; solidão, descaso, escárnio, prostituição, 

violências de várias espécies e, às vezes, até a morte. Mas é importante percebermos 

que, apesar de tudo isso, nossas heroínas não voltaram atrás, não se acovardaram e nem 

buscaram abrigo nos braços paternalistas; seguiram adiante com suas cabeças erguidas 

em busca de um futuro melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao final deste trabalho, retomo as indagações que serviram como ponto de 

partida: “Por que, apesar da aparente conquista da autonomia, as personagens femininas 

de Rachel de Queiroz não alcançam a sensação de plenitude e felicidade?”; “Teriam as 

mulheres um preço a pagar por tal conquista?”; e ainda, “As obras O quinze e As três 

Marias ficaram datadas ou teriam algo a dizer para o leitor atual?”. 

 No primeiro capítulo, fiz uma breve apresentação da autora, Rachel de Queiroz, 

assim como dos romances com os quais trabalhei, O quinze e As três Marias. À luz do 

pensamento de Mikhail Bakhtin acerca da análise do discurso, foi de extrema 

importância para este estudo a afirmação de que “o sujeito que fala no romance é um 

homem essencialmente social, historicamente concreto e definido, e seu discurso é uma 

linguagem social.” (BAKHTIN, 1997, p. 282). Com base neste conhecimento, podemos 

concluir que o romance traz à tona um ponto de vista particular do autor sobre o mundo. 

Aquele que escreve está inserido em uma realidade social e suas palavras representam o 

seu conhecimento de mundo – ninguém pode escrever sobre aquilo que não conhece. 

Através de sua escrita perpassam pessoas e situações preexistentes no mundo real, 

elementos que já tenha visto, vivido, lido em algum lugar, ou até mesmo ouvido falar. 

Exemplo disso é a própria obra com a qual estou trabalhando – O quinze. O cenário da 

grande seca de 1915, retratada na obra, não foi vivenciado pela autora que teria apenas 

cinco anos de idade à época e, devido a posição social de sua família, não teria vivido as 

dificuldades do sertão. Entretanto, 15 anos mais tarde, leitora contumaz e curiosa, teria 

usado o conhecimento adquirido através de suas leituras e suas conversas para escrever 

seu primeiro romance. 

 Para podermos entender de que maneira a narrativa, escrita por uma jovem de 19 

anos, no ano de 1930, teria sido recebida no meio literário, além da importância da obra 

para a Literatura Brasileira, fiz um pequeno passeio pela História a fim de mostrar a 

trajetória das mulheres, antes submissas ao poder patriarcal representado nas figuras, 

principalmente, do pai e do marido, até chegar ao status de importante escritora, com 

significativa contribuição para as nossas Letras. Além disso, conhecemos um pouco do 

cenário literário das décadas de 1920 e 1930 para que pudéssemos entender o contexto 

no qual as narrativas estudadas foram publicadas. 
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 Depois de situar o leitor historicamente, chegou o momento de apresentar mais 

detidamente os romances. Narrado em terceira pessoa, O quinze, como já disse, tem 

como cenário a grande seca que assolou o Nordeste no ano de 1915. Conceição, a 

protagonista, seria a primeira de uma série de mulheres fortes, emancipadas e 

independentes que compõem a galeria de personagens de Rachel de Queiroz. Jovem 

professora que vive entre o trabalho na capital, Fortaleza, e as férias na fazenda da avó, 

Dona Inácia, é uma personagem intelectualizada, com ideais de emancipação feminina 

representando um modo de agir e pensar característico da cidade. Apaixonada pelo 

primo, Vicente, não enxerga um futuro promissor para esta relação já que existe um 

abismo sociocultural entre os dois. Ela, professora, leitora contumaz, apesar da 

admiração e da atração que sente pelo rapaz, não consegue imaginar-se vivendo em 

comunhão com ele que vive para suas terras e seu gado.  

 Na outra obra analisada, As três Marias, publicada em 1939, o leitor se depara 

com um narrador em primeira pessoa; a própria protagonista, Maria Augusta, – também 

conhecida como Guta. Neste romance, a moça relata suas vivências desde a entrada no 

internato, aos 12 anos de idade, até suas experiências na vida adulta, fora dos muros do 

colégio. Paralelamente, descreve passagens da vida de outras colegas de internato. 

Através da narrativa podemos contar com uma riqueza de exemplos acerca do universo 

feminino, tão caros para a realização deste trabalho.  

 Após a apresentação das obras e de suas personagens chegou a vez de dar voz 

aos narradores dos romances em questão para buscar entender qual a posição adotada 

por eles. O narrador em terceira pessoa de O quinze se detém a narrar os fatos; não 

realiza análises psicológicas das personagens e não toma partido nas situações. Seria um 

narrador supostamente neutro, imparcial. Entretanto, após uma análise detida de suas 

palavras pude constatar que essa tal imparcialidade não existe; ao longo da narrativa, a 

fala do narrador guia o leitor para as impressões acerca das personagens e suas 

experiências. No caso de As três Marias, a visão da narradora-personagem é mais 

restrita e sua parcialidade fica muito mais evidente. Todos os acontecimentos narrados 

vêm permeados das impressões, medos, dúvidas e sentimentos da protagonista. 

 Feitas as análises das vozes dos narradores acerca de questões inerentes às duas 

obras posso dizer que suas palavras são de extrema importância para guiar o olhar do 

leitor, para aguçar a sua percepção sobre pontos fundamentais dos romances e chego à 

conclusão de que as duas se mantém em aberto. Acredito que não podemos dizer que as 
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narrativas de Rachel de Queiroz rompem ou obedecem ao modelo da sociedade 

patriarcal. Talvez seja mais coerente dizer que ambas estão em conflito com tal modelo, 

ao mesmo tempo em que vimos mulheres independentes e emancipadas, percebemos 

várias situações em que as mesmas encontram-se ainda vinculadas a um padrão que está 

há séculos arraigado no mundo ocidental. A emancipação da intelectualizada Conceição 

assim como a incansável busca de Maria Augusta em “abraçar o mundo”; seu desejo de 

ir além daquilo que era reservado para a mulher – o casamento e a criação dos filhos – 

já é um grande passo no caminho da libertação e da autonomia, entretanto, o percurso 

ainda é bastante longo e seu final, desconhecido. 

 Se no primeiro capítulo eu disse que existe um movimento por parte da mulher 

na busca de conquistar sua autonomia, o segundo capítulo veio fazendo considerações 

acerca do que estou chamando de autonomia. Após a definição de André Lalande de 

que: “Etimologicamente autonomia é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade 

cultural, que determina ela mesma a lei à qual se submete.” (LALANDE, 1999, p. 115), 

entendo que a construção dessa autonomia envolve dois aspectos: o poder de determinar 

as próprias ideias e a capacidade de realização, ou seja, o pensar autônomo precisa 

andar lado a lado com o fazer autônomo. Entretanto, não podemos esquecer que essa 

autonomia não é total, já que, para viver em sociedade, é preciso respeitar regras e 

padrões impostos pela mesma. 

 Munidos deste conceito, voltamos nosso olhar para a mulher, mais 

especificamente para aquela que saiu do século XIX e chegou ao século XX envolto por 

novidades como o modelo republicano, a abolição da escravidão e a crescente 

modernização das cidades. Um novo mundo se descortina diante dos olhos dessa mulher 

ainda criada para ser esposa e mãe dedicada. Com o novo modelo de sociedade burguês 

em ascensão, ela passa a ter acesso à leitura, especialmente de romances, maiores 

responsáveis por disseminar o novo modelo de vida. Entretanto, a partir do momento 

em que lê, entra em contato com outras realidades, novos horizontes e perspectivas 

começam a aparecer em sua frente abrindo a mente para questionamentos sobre a ordem 

imposta. Em plena década de 1920, as leitoras da Revista feminina reivindicavam a 

igualdade com o homem assim como uma formação sem diferenças de gênero. ((Revista 

feminina apud MALUF; MOTT, 1998, p. 371). A própria Rachel de Queiroz teria tido 

uma formação privilegiada para uma mulher do início do século XX, transportando para 
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os seus livros mulheres fortes, dotadas de raciocínio e grande capacidade de 

argumentação.  

 Ainda no capítulo 2, abordei algumas conquistas realizadas pelas mulheres até a 

década de 1930, entre elas, o direito ao voto, a inserção no mercado de trabalho e a 

busca de autonomia afetiva e sexual. Através das palavras de Virginia Woolf, citadas no 

livro A mínima diferença de Maria Rita Kehl (1996), percebe-se uma mudança essencial 

na vida da mulher; a capacidade recém – adquirida de amar e trabalhar; amar no sentido 

erótico da palavra, ou seja, de saber lidar com a própria sexualidade, e trabalhar no 

sentido de produção, de sentir-se útil para a sociedade. 

 

Que a mulher tenha se tornado plenamente – não, plenamente talvez seja 

exigir demais até para um homem! – capaz de amar e trabalhar é essa a 

revolução na natureza humana que ainda não sabemos simbolizar, pois acena 

para a possibilidade de retraçar as vias de circulação dos valores fálicos em 

nossa cultura. Que tenhamos nós, mulheres, conquistado o falo da fala, 

preparando caminho para nossa própria existência, criando a possibilidade de 

inscrever no inconsciente da espécie, nem que seja daqui a duzentos anos, os 

signos da nossa subjetividade. (KEHL, 1996, p. 65-66). 

 

 As palavras de Maria Rita Kehl (1996) parecem ser completadas pelo que diz 

Simone de Beauvoir na introdução de seu livro O segundo sexo (1967): 

 

As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; começam a 

afirmar concretamente sua independência; mas não é sem dificuldade que 

conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. Educadas por 

mulheres, no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o casamento 

que ainda as subordina praticamente ao homem; o prestígio viril está longe de 

se ter apagado: assenta ainda em sólidas bases econômicas e sociais. É pois 

necessário estudar com cuidado o destino tradicional da mulher. Como a 

mulher faz o aprendizado de sua condição, como a sente, em que universo se 

acha encerrada, que evasões lhe são permitidas, eis o que procurarei 

descrever. Só então poderemos compreender que problemas se apresentam às 

mulheres que, herdeiras de um pesado passado, se esforçam por forjar um 

futuro novo. (BEAUVOIR, 1967, p.7). 

 

 A escritora francesa, em 1967 – algumas décadas depois daquelas em que me 

aprofundei neste trabalho – ainda fala sobre a criação da mulher voltada para o 

casamento e os cuidados com a família o que faz com que possamos perceber o quão 

lenta é esta caminhada no sentido de uma autonomia plena – se é que ela existiria 

mesmo, mas isto já é discussão para outro momento. 

 A partir do panorama apontado ao longo do capítulo, voltei meus olhos 

novamente para os romances abordados a fim de perceber como a autonomia se 
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manifestaria dentro deles. Antes de tudo, procurei mostrar com base na obra de Rachel 

de Queiroz aquilo que já havia dito no início deste mesmo capítulo; o quanto a leitura é 

importante no processo de conquista não só da autonomia, como na conquista de um 

modo próprio de pensar; crítico e questionador. A professora Conceição de O quinze 

aparece em sua cena de leitura envolta em um ritual que transforma aquilo que poderia 

ser uma cena sem importância em um momento quase solene. Para que o leitor deste 

trabalho pudesse entender melhor a dimensão da importância do momento de leitura 

para a nossa protagonista, recorri à pergunta do escritor Ricardo Piglia (2006): O que é 

um leitor? Percebi que sua explicação remete facilmente à Conceição. 

 

[...] alguém perdido numa biblioteca, alguém que passa de um livro para 

outro, que lê uma série de livros e não um livro isolado. Um leitor disperso 

na fluidez e no rastreamento e que tem todos os volumes a sua disposição. 

Vai atrás de nomes, fontes, alusões; passa de uma citação para outra, de uma 

referência para outra. 

Sensação acachapante de tudo o que ainda falta ler. (PIGLIA, 2006, p. 26). 

 

 O hábito de ler também aparece no outro romance, As três Marias. Guta também 

tem uma relação muito próxima com a literatura; a moça informa ao seu leitor: “Falei 

em livro. É que vivíamos lendo, então. Foi justamente por esse tempo que descobri a 

literatura.” (QUEIROZ, 1982, p. 29). Não faltam na obra alusões a obras literárias, 

todavia, diferente da professora de O quinze que era acostumada a leituras socialistas, a 

jovem estudante de As três Marias acostumou-se a ler aquilo que era recomendado para 

as jovens mocinhas; primeiro, durante a infância, as aventuras de Pedro Malasarte, 

passando mais tarde para os romances de rapazes que se apaixonavam por mocinhas. 

 Em uma análise detida dos romances pude perceber que em várias passagens 

existe um movimento nítido não só das protagonistas como de outras personagens, no 

sentido da busca da própria autonomia, porém, outros momentos levam o leitor a 

constatar que este movimento não é fluido; existem, ainda, situações em que a tradição e 

os padrões de um modelo patriarcal fortemente arraigado se sobrepõem a essa nova 

conquista gerando alguns dos conflitos que lançaram as bases para o próximo capítulo, 

a dualidade inerente ao ser humano. A conquista da autonomia cobra um preço, muitas 

vezes alto demais. 

 Chego, então, ao terceiro capítulo com a intenção de mostrar as consequências 

que acompanharam o processo de busca da autonomia. Para isso, começo dizendo que 

desde a Idade Média a mulher fora colocada num patamar hierarquicamente inferior ao 
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homem. Este pensamento, desde então, acompanhou toda a formação da sociedade 

ocidental. Só a partir do século XIX é que o mundo começou a enxergar um movimento 

organizado no sentido de desfazer este pensamento. Entretanto, um modelo 

predominante durante tantos séculos não poderia ser modificado de maneira repentina e, 

infelizmente, sem a dor e o sofrimento daquelas que foram pioneiras nesta luta. Dessa 

forma, apresentei algumas das mulheres que abriram a frente de batalha para a conquista 

da liberdade do modelo ao qual já me referi; mulheres que foram difamadas, rejeitadas 

por familiares e amigos, que chegaram a perder a convivência e a criação dos filhos, 

mas que deixaram seu nome na História e prepararam o terreno para a colheita dos 

frutos da liberdade. 

 Já que falei em História, o capítulo em questão abordou, historicamente, o preço 

cobrado de mulheres que ousaram – tanto espontaneamente quanto forçadas por algum 

tipo de necessidade – fugir do modelo do “anjo do lar” (WOOLF apud TELLES, 2013, 

p. 408), imposto pela sociedade. Esse preço, muitas vezes, vinha na forma de abusos 

morais e até físicos por parte dos patrões daquelas que trabalhavam em busca do próprio 

sustento; dos baixos salários pagos para elas – salários inferiores aos de homens que 

desempenhavam a mesma função (cenário que predomina até os dias de hoje); da luta 

para serem reconhecidas como cidadãs plenas, através da conquista dos direitos civis, 

políticos e sociais; da realidade da prostituição vivenciada por inúmeras mulheres que 

não conseguiram encontrar outro caminho para a busca de seu sustento, ou até mesmo, 

por aquelas que perdiam a virgindade e se viam abandonadas pelos companheiros e pela 

família; da violência doméstica contra aquelas que tinham no marido o seu algoz, 

marido este que acreditava ter a posse da mulher, achando-se no direito de realizar 

contra ela atos de violência física, verbal, psicológica, algumas vezes, chegando ao 

máximo do absurdo de assassinarem a esposa em nome da honra ou de ciúme. 

 Novamente volto o foco para as narrativas de Rachel de Queiroz. Através da 

análise das personagens também é perceptível que a autonomia conquistada por 

algumas personagens traz consigo dores e conflitos que permeiam a trajetória das 

mesmas. Conceição, dotada de uma grande capacidade crítica e racional, enxerga a 

diferença de mundos entre ela e Vicente, afastando qualquer possibilidade de 

materializar o romance delineado no início da narrativa. Além disso, recusa casar-se 

apenas por mera convenção ou dever. Permanece sozinha, sem concretizar nenhum 

vínculo afetivo com ninguém. Este fato perderia importância se a moça não 



107 
 

demonstrasse nenhum tipo de incômodo, entretanto, ao final do romance, a felicidade de 

sua prima ao lado do marido e da filhinha pequena chama a sua atenção e causa um 

conflito interno na protagonista que se sente “estéril, inútil, só.” (QUEIROZ, 2010, p. 

156).  

 Em As três Marias, todas as personagens sofrem com as consequências de suas 

escolhas; um casamento mal sucedido, a tristeza da prostituição, o fanatismo religioso, a 

solidão, o abandono. A própria protagonista, Maria Augusta, sofre com o afastamento 

do namorado, Isaac; com a perda de seu bebê, e com o sentimento de tristeza e 

melancolia ao retornar para a casa do pai e ver perdidos todos os seus sonhos. A única 

personagem do romance que tem um “final feliz” é Maria da Glória que, por 

coincidência (ou não), é a única que segue o modelo tradicional de arrumar um bom 

casamento e dedicar-se ao lar e a criação de seu bebê. Como já disse no terceiro 

capítulo, Glória faz parte de um grupo de mulheres que não possui inquietações e 

desejos de autonomia. Muito pelo contrário, órfã desde muito cedo, recebia muito bem a 

ideia de ter alguém que pudesse cuidar dela. A constituição de sua própria família e o 

cuidado com a mesma traziam-lhe uma espécie de sossego e tranquilidade. 

 Os dois romances analisados neste trabalho são obras que não se fecham e que 

evitam a fórmula burguesa do “final feliz”. Retomo, assim, as perguntas que deixei em 

aberto no primeiro parágrafo desta conclusão: “Por que, apesar da aparente conquista da 

autonomia, as personagens femininas de Rachel de Queiroz não alcançam a sensação de 

plenitude e felicidade?”; “Teriam as mulheres um preço a pagar por tal conquista?”; e 

ainda, “As obras O quinze e As três Marias ficaram datadas ou teriam algo a dizer para 

o leitor atual?”. 

 Após aprofundar-me na análise das narrativas, assim como do contexto histórico 

no qual estão inseridas, percebo que ambas estão de acordo com a realidade do país, em 

especial no que diz respeito às mulheres, à época em que foram escritas. A mulher do 

início do século XX, assim como as personagens às quais me referi ao longo deste 

trabalho, estava passando por um momento de novas conquistas e descobertas, 

buscando libertar-se de um modelo social vigente há séculos. Assim como em todo 

processo de mudança, se viu envolta entre erros e acertos, alegrias e decepções, 

conquistas e frustrações. Acredito que seja esta a razão de muitas não terem alcançado 

um sentimento de satisfação completa; por se tratar de um movimento tão recente, 

encontrava-se ainda perdida entre tantas novidades. Além disso, a conquista da 
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autonomia não é fácil para ninguém, representa sair da “proteção” masculina e começar 

a “andar com as próprias pernas”, “dar a cara a tapa”, tomar decisões, encarar desafios. 

Muitas, como Maria da Glória, preferiram a comodidade de continuar seguindo o 

padrão vigente, mas aquelas que buscaram delinear seu próprio caminho, como é o caso 

das protagonistas de Rachel de Queiroz pagaram o preço por essa conquista.  Conceição 

e Maria Augusta não se realizam afetivamente. De acordo com Ligia Chiappini (2002): 

 

O preço para a liberação dessa mulher, que pensa e sente as mazelas do país e 

as suas próprias, será a solidão. A liberdade de pensar, agir, trabalhar e viajar 

pede o sacrifício da maternidade e de uma vida em comum com um homem 

amado. 

[...] 

Um fatalismo obscuro pesa sobre a totalidade dos romances, que evitam o 

final feliz. As mulheres fortes, que buscam a liberdade, seja pelas letras seja 

pelas armas, ficam sozinhas, sem marido e, constante cujo significado 

também teríamos que analisar melhor, sem filhos (ou não chegam a tê-los ou 

perdem-nos).  (CHIAPPINI, 2002, p. 170). 

 

 Conceição termina sozinha, sem marido e sem filhos; “elo partido na cadeia da 

imortalidade...”. (QUEIROZ, 2010, p. 156). Guta se afasta de Isaac e perde o filho que 

esperava dele, terminando sozinha também. “E nem sei quanto tempo hei de ficar ainda, 

sozinha e desamparada, brilhando na escuridão, até que minha luz se apague.” 

(QUEIROZ, 1982, p. 200). Para Ligia Chiappini (2002), a autora “não tem nenhum 

otimismo, ‘em relação ao futuro reservado à mulher num mundo feito pelos homens e 

para homens’”. (CHIAPPINI, 2002, p. 170). Neste sentido, discordo da opinião da 

professora através das palavras da própria Rachel de Queiroz: 

 

Podem escandalizar-se os sociólogos e toda gente mais: para o século XXI, 

eu prevejo a vitória social das mulheres. As mulheres deixarão de ser o 

elemento secundário na sociedade e na família para assumir a vanguarda de 

todos os atos e de todos os acontecimentos. (...) Como já salientei, tudo 

indica essa evolução sensacional: as mulheres penetrando em todos os setores 

da atividade masculina. (...) E eu só queria viver mais 100 anos para ver a 

reabilitação definitiva das mulheres, tão certo como 3 e 3 são 6. (QUEIROZ 

apud HOLLANDA, 2002, p. 112). 

 

 Não acredito que o destino das personagens seja a falta de otimismo da autora. 

Ao contrário, o fato de serem mulheres fortes e independentes em uma época em que a 

maioria delas ainda encontrava-se sob os “cuidados” de seus pais e maridos denota um 

movimento em busca do direito de pensar e agir por conta própria. Entretanto, o preço 

que as mesmas personagens pagam no final, a meu ver, seria o preço do crescimento. 
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Explicarei melhor... A busca da mulher pela sua autonomia poderia ser comparada ao 

próprio processo de crescimento do ser humano. Quando crianças, estamos protegidos 

pelos cuidados dos pais, responsáveis por nós. À medida que vamos crescendo, vamos 

saindo, aos poucos, debaixo dessa proteção e adquirindo nossa própria autonomia. Este 

processo é doloroso, pois sentimos medos, insegurança, muitas vezes tomamos decisões 

erradas – e temos que arcar com as consequências delas. O mesmo acontece com a 

mulher que sai da zona de conforto de um sistema pré-estabelecido para conquistar a 

sua autonomia no mundo. As consequências, muitas vezes, são dolorosas e causam 

cicatrizes que nos acompanham a vida inteira. Contudo, saber lidar com essas dores nos 

torna mais fortes para as próximas batalhas. 

 Finalmente, acredito que as obras são extremamente atuais e têm muito a dizer 

às mulheres de hoje. Desde sua publicação, muitas décadas se passaram e o panorama, 

aparentemente, mudou bastante. As mulheres conquistaram espaço no mercado de 

trabalho, estão em peso nas universidades, possuem a autonomia sobre suas vidas. 

Todavia, se colocarmos uma lente de aumento no dia-a-dia de cada uma dessas 

mulheres enxergaremos além. Assim como Conceição, muitas ainda encontram 

dificuldades na vida afetiva. São independentes, alcançaram sucesso em suas carreiras, 

mas não conseguem encontrar um companheiro para formar uma família, permanecendo 

sós; outras conseguem conciliar o trabalho com a família, mas vivem divididas por não 

conseguirem dar a devida atenção a um dos lados. Como Maria Augusta, algumas 

mulheres ainda não conseguem expor seus desejos e vontades para os companheiros, 

deixando escapar a autonomia, muitas vezes até de seus próprios corpos. Temos ainda 

os vários movimentos pró-mulheres em busca da defesa daquelas que ainda são vítimas 

de abusos todos os dias, tanto na rua quanto dentro de suas próprias casas. Este tema 

abre o leque para um amplo debate e pode ser motivo de discussão em outros trabalhos. 

Por hora, me limito a dizer que Rachel de Queiroz, através de suas heroínas, trouxe uma 

rica contribuição para o estudo acerca da autonomia feminina e acredito que suas 

palavras serão atuais por um bom tempo. 
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