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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta um mapeamento considerando o estudo de contos de autoras do sul 

dos Estados Unidos identificadas tradicionalmente com o grotesco e da brasileira Adelice 

Souza, contista e dramaturga baiana.  Além de essas autoras apresentarem formas de narrar 

muito marcantes, suas obras ficcionais vão de encontro a estereótipos homogeneizadores 

acerca da mulher de suas respectivas regiões. Um grande número de narrativas curtas 

produzidas por autoras como Flannery O’Connor e Carson McCullers apresenta 

mulheres tomboys, desconstruindo a imagem da belle of the South e desestabilizando o código 

cavalheiresco do Sul dos EUA. Na ficção de Adelice Souza, por sua vez, constatamos que a 

autora foge ao modelo da mulher baiana ou nordestina “típica” perpetuado por autores 

regionalistas (destacando a mulher sensual de pele morena). São autoras cujas personagens 

têm trajetórias no mínimo esquisitas. Neste paradigma de aproximações, ainda é possível 

estabelecer uma relação entre o nordeste do Brasil e o Sul dos Estados Unidos 

como  paisagens imaginárias que serviram para reforçar a dicotomia Norte-Sul, em ambos os 

países. 

 

Palavras-chave: Estereótipos femininos. Estranho. Grotesco. Sul dos Estados Unidos. 

Nordeste do Brasil. 
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ABSTRACT 

 

This research presents a mapping of short stories by female authors from the south of the 

United States traditionally identified with the grotesque, and the Brazilian short story writer 

and playwright Adelice Souza from Bahia. Besides presenting outstanding narratives modes, 

these authors’ fiction goes against homogenizing female stereotypes from their corresponding 

regions. A significant number of short stories produced by authors such as Flannery 

O’Connor and Carson McCullers present tomboy women who deconstruct the image of the 

Belle of the South and destabilize the chivalry code from the south of the United States. 

Adelice Souza’s fiction breaks away from the model of the typical baiana woman, who is 

characterized as a sensual dark skinned woman, a common Brazilian stereotype mainly 

represented by regionalist writers. This group of authors comprises characters whose 

trajectories are strange. Following this paradigm, it is possible to establish a connection 

between the Brazilian northeast and the south of the United States as imaginary landscapes 

which allowed the reinforcement of the north-south dichotomy in both countries. 

 

Keywords: female stereotypes, uncanny, grotesque, the south of the US, the northeast of 

Brazil. 
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Introdução 

 

O corpo da mulher privilegiada branca foi reverenciado como uma estátua de mármore, uma urna 

grega, um corpo humano que, pela natureza, se compara à melhor produção da arte masculina 

Anne Goodwyn Jones 

 

Esta pesquisa busca, através de um estudo comparativo, realizar uma leitura de 

personagens femininas criadas pelas autoras estadunidenses Carson McCullers e Flannery 

O’Connor na década de 1950, e pela brasileira Adelice Souza, contista e dramaturga baiana 

que criou suas personagens já no início do século XXI. Tais personagens podem ser reunidas 

e merecem um olhar especial por propiciarem uma fuga ao paradigma de comportamento 

feminino. Uma vez identificada uma diferença no padrão de comportamento para uma 

mulher, algo brota dos corpos dessas personagens de forma a evidenciar tal fuga de um 

paradigma. Os corpos destas personagens requerem uma leitura pautada em um conhecimento 

cultural das regiões que habitam, uma vez que os contextos culturais permitem uma 

aproximação entre os países em questão, já que o sul dos Estados Unidos e o nordeste do 

Brasil passaram por um processo de colonização que compartilha uma série de similaridades 

oriundas da formação de um sistema cuja forte dependência da mão de obra escrava negra em 

grandes propriedades de terra criou relações pautadas em um forte sistema patriarcal de 

exploração. A partir das relações entre brancos e negros, da exploração da terra e do sistema 

patriarcal, surgem referências como a Southern Belle e o chilvary code, que estabelecem 

paradigmas de comportamento no Sul dos Estados Unidos dos quais as personagens de 

O’Connor e McCullers se diferenciam. No Brasil, o mesmo sistema contribuiu para um 

paradigma da mulher submissa de pele morena e sensual do qual as personagens de Adelice 

Souza escapam.  

A aproximação entre os contextos em questão são apresentadas no primeiro capítulo 

deste trabalho. A primeira parte busca estabelecer uma ponte entre Estados Unidos e Brasil, 

traçando um breve histórico dos pontos comuns entre os processos de colonização nos dois 

países, que contribuíram para sociedades pautadas em um sistema patriarcal. O sul dos 

Estados Unidos e o nordeste brasileiro acabaram por ocupar, em seus respectivos países, 
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posições periféricas, contexto favorável à abertura de espaço para a formação de estereótipos, 

conforme se buscou argumentar.  

O segundo capítulo debruça-se sobre duas personagens emblemáticas da literatura 

regionalista do Brasil e dos Estados Unidos como exemplos da gênese da transgressão em 

relação a paradigmas de comportamento feminino. Kayser (2009) e Freud (1919) fornecem as 

bases teóricas acerca dos conceitos do grotesco e do estranho. A partir deste referencial 

teórico central oferecendo estas duas bases principais, esta pesquisa busca destacar as 

personagens que se mostram de maneira não convencional. Os demais capítulos também irão 

buscar uma metodologia de análise das personagens dos contos selecionados pautada no 

embate que se forma entre a sociedade reguladora e paradigmática de um lado e as mulheres 

esquisitas e transgressoras do outro.  

Seguir um padrão comportamental implica adaptar-se a uma ordem social vista como 

comum. As colocações de Freud em seu texto “O estranho” dão base a este estudo, uma vez 

que o ponto de partida para a escolha desta pesquisa está na observância de um fenômeno que 

une as mulheres escolhidas, já que nelas as vontades são suprimidas e guardadas no íntimo. 

Tantos desejos reprimidos, e por tanto tempo, acabam por explodir, eclodindo nos corpos das 

personagens através de um traço anormal. Assim, relacionando esta ocorrência às colocações 

freudianas sobre o estranho, a observância de algo estranho “implica numa repressão real de 

algum conteúdo de pensamento e num retorno desse conteúdo reprimido” (FREUD, 1996, p. 

250).  

Outro elemento que caracteriza as personagens em questão é o grotesco, já que o 

estranho que elas carregam é justamente evidenciado por uma composição incomum de 

elementos previamente conhecidos, porém dispostos de uma forma não usual. Sendo assim, 

outra base importante para esta análise é encontrada nos apontamentos de Kayser (2009) 

encontrados na obra O grotesco. O autor traça um histórico do uso do termo grotesco desde o 

seu surgimento nas artes até o uso que pode ser associado às obras literárias escolhidas para 

esta pesquisa. Neste sentido, busca-se o grotesco seguindo a postulação de Kayser, ao afirmar 

que há uma nova ordenação que coloca elementos já conhecidos em uma disposição não 

comum. Assim, a cena emblemática de O som e a fúria, de William Faulkner, em que Caddy 

sobe em uma árvore é usada para mostrar como uma disposição não usual de elementos 

naturais tais como uma menina, um vestido, lama, uma casa antiga, uma árvore e meninos a 

observando, dentre outras coisas, formam uma composição grotesca que pode ser lida como 
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uma transgressão de um paradigma social de comportamento, pontos nos quais o segundo 

capítulo está centrado. 

As composições grotescas observadas dialogam com o estranho de Freud, mostrando 

que as personagens destacadas carregam algo mais, como um excesso ou algo desconhecido: 

“entre os exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que o elemento que 

amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que retorna. Essa categoria de coisas 

assustadoras construiria então o estranho; e deve ser indiferente a questão de saber se o que é 

estranho era, em si, originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto” (FREUD, 1996, 

p. 245).  

Assim, os textos de Freud e Kayser são sempre buscados como referências na leitura 

e associação das personagens transgressoras com o estranho e o grotesco, uma vez que um 

estudo destas personagens diferentes pode propiciar o desenvolvimento de um novo olhar, 

uma forma de leitura que se depara com o novo e não recorre ao passado, já que este está 

acostumado com um forte sistema de referências já pronto e moldado pelo acesso rápido a 

paradigmas já prontos.  

Além de apresentar as chaves de leitura usadas para a caracterização das personagens 

transgressoras, este capítulo também mostra como as características diferentes destas 

mulheres são destacadas através de uma espécie de espelhamento que ocorre nas histórias. Há 

outras personagens que se encaixam no padrão de representação feminina que aparecem nas 

narrativas, encarnam o estereótipo e servem de contraponto para as personagens estranhas. 

Em Faulkner, observa-se a típica dama do sul na figura de Caroline Compson, em oposição à 

sua filha Caddy, que se comporta como um menino subindo em árvores na infância ao invés 

de portar-se como uma pequena dama em vestidos impecáveis. As ilustrações que fazem parte 

deste capítulo têm como objetivo exemplificar a formação de uma composição grotesca.   

Caddy Compson, criada pelo estadunidense William Faulkner, e Conceição, criada 

pela brasileira Rachel de Queiroz, trazem uma semente transgressora. Verificar como essas 

personagens dos romances o Som e a fúria e O Quinze começam a mostrar traços estranhos e 

passam a ser percebidas como mulheres diferentes é o objetivo da discussão conduzida no 

segundo capítulo deste trabalho. Caddy e Conceição destoam das demais referências 

femininas do local onde vivem e conquistam uma independência de tal forma que 

desestabilizam valores de seus contextos. O chilvary code que remete ao ideal romântico em 

que o homem assume uma postura quase de herói pelo seu dever de proteger uma dama e 

zelar pela sua honra torna-se desnecessário. O irmão de Caddy, Quentin, que tenta assumir 

este papel e Vicente, interesse romântico de Conceição que mal consegue se aproximar da 
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prima por ver o quanto ela é estranha, ainda estão presos a esses valores que não se aplicam às 

personagens, pois elas estão um passo a frente da época em que vivem e conquistaram certa 

independência no início do século XX.  

A escolha dessas personagens também se justifica pelo momento histórico de 

investigação das raízes de formação das nações em questão, que coincide com a época em que 

os romances foram escritos. Segundo Klanovicz (2010, p. 149) coloca, por exemplo, houve 

uma “emergência discursiva sobre a invenção do Brasil, tema que ocupou o interesse dos 

historiadores das décadas de 1920 e 1930 no sentido de fincar estacas e definir nossa suposta 

identidade cultural, encontrando os pontos fixos, ou a tão prestigiada essência, oculta nas 

profundezas da terra e da psique”. Nos Estados Unidos também é possível destacar um 

importante pensar discursivo e uma série de debates neste período que possibilitaram, por 

exemplo, a conquista do direito ao voto feminino. 

No capítulo 3, o foco passa ser o desdobramento desta busca por independência nas 

personagens Amélia Evans, criada por Carson McCullers, em “A balada do café triste” e Joy 

Hopewell do conto “Gente boa da roça” de Flannery O’Connor. Essas mulheres também se 

diferenciam do modelo que serve de parâmetro de comportamento feminino, a bela do sul, por 

terem ido além dessa referência buscando algo novo. Passando da metade do século XX, a 

escolha desse período coincide com a força que o movimento feminista passou a buscar a 

partir dos anos sessenta. Somente nesse período é que a mulher passou a ser vista como 

indivíduo também inserido em todo um contexto social que atravessa o espaço do lar, da casa 

e da família, com uma atuação também possível para a sociedade e para o mundo. Neste 

momento, as barreiras e divisões entre o público e o privado passam a ser questionadas 

através de um importante movimento de pensar e reivindicar questões políticas, direitos 

sociais, educação e trabalho. 

As personagens desenvolvidas pelas autoras estadunidenses tentam abarcar um 

espaço diferente daquele habitualmente atribuído à mulher. Os corpos destas mulheres 

também são elementos importantes de caracterização daquilo que é diferente pelo grotesco e o 

estranho, efeito alcançado “na quebra brincalhona da simetria e na mais acentuada distorção 

das proporções” (KAYSER, 2009, p. 4). Amélia e Joy estão em um grau diferente e mais 

acentuado em relação à Caddy e Conceição porque trazem em seus corpos elementos que 

assinalam a todo o tempo um excesso; marca da diferença que carregam. As marcas estranhas 

brotam nos corpos das personagens: a primeira é enorme, muito alta, muito forte e Joy tem 
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uma perna de pau e é pesada, características que podem ser vistas como uma forma de 

evidenciar uma forma diferente de ser. As duas têm o conhecimento ao seu lado por terem 

buscado alguma forma de estudo e leituras, algo incomum para uma mulher cujo padrão de 

comportamento passa pela dama do sul que aguarda um casamento para constituir família. 

Nenhuma das duas se relaciona a este papel paradigmático de mulher casada, mas, pelo 

contrário fogem dele. No entanto, haverá uma punição social para a transgressão, uma vez que 

elas ousaram se colocar em uma ordenação diferente daquilo que era demandado delas.   

 O capítulo 4 deste trabalho traz mulheres ainda mais estranhas em situações ainda 

mais grotescas, atingindo um grau mais acentuado do que o grupo anterior. Adelice Souza 

também mostra personagens femininas que destoam do paradigma, sendo o modelo de 

referência, neste caso, a mulher sensual típica do Brasil que, em uma posição submissa, 

atende aos anseios masculinos. Assim como foi observada uma falha na tentativa de leitura 

pautada nos valores do velho sul para compreender as personagens estadunidenses 

transgressoras, pode-se observar no contexto brasileiro que há um fenômeno parecido quanto 

à fuga a um padrão vigente, uma vez que a chave de leitura da mulher sensual não se aplica às 

personagens sem nome de Adelice Souza nos contos “A atriz que não sabia morrer” e “A 

mulher nua”. 

O estereótipo da mulher sensual no Brasil forma-se a partir das características que 

marcam a construção da típica morena brasileira, nas quais destacam-se a 

alegria, sensualidade, juventude, afetuosidade, submissão, docilidade, 

enorme disposição para o sexo e uma certa passividade, delineando uma 
feminilidade peculiar e intrigante. Estão aqui incorporados os atributos 

considerados “tradicionais” dentro das culturas ocidentais sobre a 

sexualidade feminina. Porém a isso são acrescentados atributos que, de 

forma recorrente, têm sido associados à mulata brasileira, pensada como 
passional, sensual, voluptuosa, até imoral, mas também ingênua e amorosa 

(KLANOVICZ, 2010, p. 148).  

 

Assim, o grupo de mulheres escolhido é uma forma de repensar a configuração de 

paradigmas de comportamento que atingiram o status de comportamento normal, já que, 

conforme a autora continua em seus apontamentos, existe uma necessidade de repensar tal 

imaginário, investigando “a discussão sobre os discursos fundadores que naturalizam a 

sensualidade brasileira como algo indelével” (KLANOVICZ, 2010, p. 148).   
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No imaginário forte que se formou acerca dos estereótipos femininos possíveis, o da 

mulher sensual é um dos que mais se destaca no Brasil. A observação do valor atribuído ao 

corpo e os textos selecionados para este estudo propõem uma ressignificação para a leitura do 

corpo feminino. Assim, é necessário investigar a formação de um paradigma tão forte na 

sociedade brasileira, que, inclusive, serve para vender uma imagem de Brasil atrelada ao 

carnaval, ao calor e samba, alimentando o turismo por meio de uma hipersexualização, 

especialmente no que se refere às mulheres. Na formação desse pensamento, serão buscadas 

referências como Jorge Amado e Gilberto Freyre. Moura (2011) coloca que  

tanto Dorival quanto Jorge atuaram decisivamente no sentido de contribuir 

para reforçar a importância da Bahia (refiro-me a Salvador e Recôncavo) no 
cenário nacional e, no caso de Jorge, também na relação com o mundo. Jorge 

explorou isto a partir dos romances da década de 60; de certa forma, isto já 

está presente nos romances anteriores à sua fase de militante comunista e em 

Gabriela (1958).   

 

Assim, este trabalho propõe uma análise feita a partir de duas formas de progressão. 

Primeiramente, parte-se de Faulkner e Rachel de Queiroz, as matrizes deste trabalho, no início 

do século XX, buscando uma investigação de como os romances desses autores apresentam o 

elemento local de forma a possibilitar uma aproximação entre os contextos do sul dos Estados 

Unidos e do nordeste brasileiro e também apresentando a semente da transgressão através das 

personagens Caddy e Conceição. Nesta mesma época, Freyre produziu um rico material 

investigativo acerca da formação de um estereótipo de comportamento feminino desvelando 

as relações do Brasil colonial e a formação da sociedade patriarcal. Avançando para a metade 

deste mesmo século, Flannery O’Connor e Carson McCullers escolhem representar mulheres 

que corporificam elementos grotescos e estranhos, mas que são punidas pela sociedade por 

serem diferentes, justamente na época em que se intensificaram as lutas feministas. Ainda por 

esta época, a personagem Gabriela, de Jorge Amado, tornou-se bastante popular, perpetuando 

um estereótipo de mulher sensual de corpo moreno e ganhando ainda mais notoriedade nas 

décadas seguintes, com adaptações para a televisão e cinema. Os traços estranhos e grotescos 

ganham ainda mais força, já nos anos iniciais do século XXI, com as mulheres transgressoras 

criadas pela baiana Adelice Souza. Estas personagens são as mais esquisitas de todo o grupo, 

mostrando que quanto maior a transgressão, maior o grau em que os corpos femininos são 

marcados de forma a comunicar um posicionamento diferente. Essas mulheres conseguem se 

desprender mais do elemento local, tornando-se mais livres em comparação com as 

personagens anteriormente mencionadas e não são punidas por isso. 
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Para introduzir como o estranho e o grotesco são usados na caracterização de 

mulheres transgressoras que surgem nas narrativas, segue-se uma breve apresentação das 

personagens a serem analisadas. Essa apresentação das personagens busca organizar e 

sequenciar uma progressão indicativa de uma intensificação da corporificação e 

externalização de elementos esquisitos e grotescos através dos quais elas são mostradas e, 

consequentemente, servem para diferenciá-las.      

Conceição – protagonista de O Quinze (1930) de Rachel de Queiroz. Não tem nenhuma 

marca estranha aparente no seu corpo, mas ainda assim as pessoas a percebem como uma 

pessoa diferente, introduzindo o efeito do estranhamento. A personagem tem seus excessos 

por ser inteligente, ter uma profissão, ler muito e ser independente. A sociedade a percebe 

como estranha, mas ainda não há uma externalização em seu corpo por meio de traços físicos, 

apenas por atitudes. Possui um conhecimento que os demais não entendem, o que a distancia. 

Há o estranhamento distanciador que singulariza a personagem em relação aos outros, à 

sociedade onde vive, que a questiona e demanda atitudes mais condizentes com o papel típico 

feminino, tais como casar e ter filhos. O efeito da percepção de Conceição como algo anormal 

é forte a ponto de afastar o homem que tem interesse afetivo por ela. Conceição permanece no 

lugar onde vive, mas adquiriu seu conhecimento e forma de pensar de outros lugares através 

dos livros. A paisagem nordestina é desoladora e marcada pela seca, o que contribui para a 

formação de pessoas maltrapilhas castigadas pela dureza do espaço. O cenário do início do 

século XX mostra que as grandes propriedades estavam sendo abandonadas e as pessoas 

migravam para a cidade em busca de melhores condições de vida.   

Caddy Compson – Personagem feminina central para o desenvolvimento do romance O som 

e a fúria (1929) de William Faulkner. Início do processo de externalização do estranho. A 

lama que marca o vestido e a calcinha da personagem quando criança, ajudando a compor 

uma cena grotesca, é o prelúdio de um comportamento diferente que viria a se desenvolver 

nos anos seguintes, tornando-se uma marca forte na personagem. A disposição da menina no 

alto da árvore suja de lama com vários meninos a observando ocupando uma posição abaixo 

causa um estranhamento pela ordenação incomum na qual a cena é construída, uma vez que 

nenhum dos meninos teve a disposição de subir, mas sim a única garota presente no grupo. 

Conforme os anos passam, Caddy deixa o lugar onde vive. O cenário abrange a decadência do 

que tinha sido a grandiosidade do Velho Sul, já que as grandes propriedades estavam sendo 

divididas por não ter mais sentido o antigo modo de vida em meio a um rápido processo de 

modernização. As pessoas estavam migrando para a cidade em busca de novos negócios. 
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Joy Hopewell – Protagonista do conto “Gente boa da roça” (1955) de Flannery O’Connor. 

Havia deixado sua cidadezinha para estudar e os estudos a mantiveram longe daquele 

contexto por muitos anos. Forma-se doutora em filosofia, titulação “inútil” para o contexto de 

interior de onde vem, ainda marcadamente agrário. Também há a incompreensão do 

conhecimento que a personagem carrega por parte da comunidade e, principalmente, da mãe 

de Joy. A sociedade questiona o valor da formação e conhecimento que ela apresenta, uma 

vez que em nada contribuem para que Joy exerça o papel que é esperado dela: casar e ter 

filhos. O corpo da personagem é estranho como um todo: ela é descrita como feia por ser 

diferente e ainda tem uma perna de pau marcando ainda mais sua peculiaridade. Tal 

estranhamento é externalizado na perna de pau da personagem, que marca o quanto esta 

mulher é diferente. Deixa o lugar onde vive, mas ao retornar, assume uma postura superior em 

relação à simplicidade da pequena cidade do interior do sul dos Estados Unidos por carregar 

um conhecimento filosófico sem grande aplicabilidade prática no contexto onde vive. No 

entanto, os valores da gente boa da roça também não eram mais os antigos valores 

cavalheirescos do sul. 

Amélia Evans – Verdadeiro pilar da cidadezinha de “A balada do café triste” (1951) de 

Carson McCullers. O estranho e o grotesco ganham tons mais fortes na amazona proprietária 

de um café. Esses elementos aparecem no corpo da personagem: no físico forte, olhos 

estrábicos, mãos ossudas, dentre outros. Ela não deixa sua comunidade, ao contrário, 

permanece nela como um importante pilar social. Entretanto, não é responsável pela 

manutenção de um modo de ser feminino, mas sim masculino. Enquanto criança Amélia era 

apenas uma tomboy, mas as características diferentes permanecem enquanto adulta e ela se 

torna grotesca. A sociedade a percebe como estranha em sua aparência masculina. Ela chega a 

se casar, mas coloca o marido para correr, não conseguindo viver da forma “normal” de um 

casamento ao não ceder às vontades do marido. A sociedade vai convivendo com ela, sempre 

com um olhar desconfiado, mas na primeira chance possível, acabam por puni-la pela ousadia 

de ter criado um modo de vida tão peculiar.  

Atrizes – protagonistas do conto “A atriz que não sabia morrer” (2001) de Adelice Souza. 

Neste conto há uma escolha e a mais interessante é deixar de ser mulher. As atrizes transitam 

por cidades do interior, mas não são vistas como mulheres do interior – elas estão soltas e não 

se prendem a um local. O espaço do interior parece pequeno para abarcar mulheres tão 

conscientes sobre as possibilidades de ser mulher que se apresentam nos seguintes papéis: 

mãe, irmã, filha, puta. Conscientes dessas opções, elas as colocam sobre a mesa e optam por 
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outra coisa: ser um cão. Pela opção não usual feita em detrimento de representar o papel 

tradicional da mulher, há uma externalização que corporofica: a mulher usa seu corpo para 

mostrar uma transgressão latindo de quatro no palco. 

Mulher nua – protagonista do conto “A mulher nua” (2005) de Adelice Souza ela cansou de 

ser sexy. Uma mulher carrega algo diferente dentro de si. Um dia, tal coisa brota literalmente 

em seu corpo tomando a forma de uma mão branca e masculina que a oprime, sendo um 

elemento representativo de todo um histórico de imposições masculinas formadas a partir de 

uma sociedade de formação patriarcal. Quando a mulher pede que outros vejam esta opressão 

que ela sofre, as pessoas só enxergam o corpo nu, mostrando estarem presas a uma leitura do 

corpo feminino pautada no estereótipo da mulher sensual. O espaço da narrativa já não se 

destaca tanto.     

A literatura regionalista tem um papel de dar voz aos subalternos, mas pode acabar 

sendo uma forma de reproduzir simulacros de identidade. Entretanto, essas personagens se 

assemelham porque elas se desprendem do elemento local, mesmo na terra do regionalismo e 

suas crenças enraizadas, e caminham por um caminho próprio criando referências originais. 

Por essa novidade que elas apresentam, abre-se um caminho que desafia toda uma estrutura de 

formação patriarcal nos contextos do sul Estados Unidos e do nordeste do Brasil, em uma 

nova forma de regionalismo, já capaz de realmente questionar a necessidade de referenciais já 

conhecidos, aplicação e reprodução constantes de chaves de leitura formadas a partir desse 

histórico de formação. Assim, este conjunto de mulheres ditas estranhas mostra um 

movimento que parte da literatura regionalista, em busca de outros tempos e formas de ser. 

Elas se mostram capazes de sair de uma relação do passado no presente, o que marca a 

literatura regionalista, para apontar uma nova direção pautada numa partida do presente 

direcionada ao futuro. Estes pontos serão postos lado a lado mais uma vez na conclusão desta 

análise, após percorrer tantos anos de literatura nas referidas regiões dos dois países que são 

objeto deste pensar.   

Finalmente, é apresentada uma entrevista feita com a autora Adelice Souza em abril 

de 2012, também como uma forma de concluir o pensamento desenvolvido neste trabalho. 

Esta é uma forma diferente de complementar possíveis conclusões – através de uma conversa 

que perpassa novamente por vários pontos abordados ao longo do desenvolvimento deste 

trabalho.      
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Capítulo 1 

Estereótipos: proposta de uma chave de leitura  

 

Um luxo de excessos (...) grandes excessos e grandes deficiências, as da nova terra 

Gilberto Freyre 
 

 

Rô trabalha os sete dias da semana no terminal de ônibus Cais de Santa Rita no 

Recife, Brasil. Tem que ter a voz bem forte para gritar anunciando os preços das passagens de 

ônibus que vende. As pernas, bem rígidas de tanto andar manhã, tarde e noite, não podem 

reclamar, pois quanto mais passos são dados e quanto mais a garganta arranha, mais 

passagens são vendidas.  

Um estudante de engenharia de produção da Universidade Federal de Pernambuco, 

recém-chegado de outro estado, observa Rô com os olhos arregalados. Primeiro, depara-se 

com uma situação que tenta entender: o trabalho de pegar passagens de ônibus do outro lado 

da cidade e vendê-las a grito no terminal. O local de trabalho é bastante ingrato: abriga tipos 

diversos, muitos ônibus, muito barulho. Ao cair da noite fica bastante perigoso, e Recife tem 

uma das taxas de criminalidade mais altas do país. É preciso ter muita perna para aguentar as 

idas e vidas entre as plataformas de ônibus, o barulho, o calor e o perigo, dentre tantas outras 

adversidades. O estudante observa a figura que trabalha no sol, correndo de um lado para o 

outro, aos berros. As pernas são fortes, o boné protege a cabeça, a pochete que carrega 

dinheiro e passagens vem colada ao corpo. O corpo troncudo se prende com a ajuda dos 

braços na janela de cada veículo que encosta e a voz esbraveja no ônibus oferecendo 

passagens com o preço mais em conta. Até o passageiro viajando no último assento do ônibus 

pode ouvir a oferta. Eles já conhecem o trabalho de Rô, são muitos anos no Cais de Santa 

Rita. Rô ganha fortes tapas nos ombros dos conhecidos, retribui da mesma forma e vende 

algumas passagens. 

A estranheza da cena e da pessoa descrita causa, lá no fundo, uma confusão no 

estudante que observa tudo tentando compreender. Ele busca em seus arquivos uma referência 

e do seu comentário vem a frase: “Ah, a mulher pernambucana é braba mesmo, essa mulher é 

mais forte do que eu, olha só!”. Há um ruído que não cala na representação da mulher, e o 

estudante faz uso dessas palavras para definir a trabalhadora, que remetem ao estereótipo da 
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“Feroz pernambucana”.  Rosângela, que é mãe de duas crianças pequenas, tem algo de 

estranho aos olhos do estudante por ser independente e pode ser vista num ambiente grotesco 

– com muito barulho, muitos veículos, muitas pessoas e ela pendurada na janela do ônibus 

fazendo seu trabalho semana a semana, sem folga. 

 

O que os estereótipos oferecem? 

A história que acabou de ser contada acima não é ficção e mostra exatamente o 

movimento que tendemos a fazer ao nos depararmos com uma observação “estranha” e 

tentarmos classificá-la dentro do nosso histórico de referências. Segundo Lobo (2007, p. 1), 

“o estereótipo comporta um conjunto de imagens de segunda mão que mediatizam nossas 

relações com o real através do que a nossa cultura nos definiu previamente”. Desta forma, 

partir de estereótipos significa fazer um levantamento de todas as referências socialmente 

construídas ao longo dos anos em determinada sociedade e que servem como parâmetro, pois 

são construções que a cultura definiu previamente e que funcionam como imagens muito 

fortes.  

O estudante citado busca encaixar Rô dentro de referências que carrega como moldes 

para a figura e comportamento feminino, mas tem dificuldade até aproximá-la do estereótipo 

da “pernambucana enfezada”. Por isso, ele julga a situação como grotesca e a trabalhadora 

como uma mulher estranha. O máximo de referência que ele consegue alcançar é a “feroz 

pernambucana”; é como se o jovem buscasse em seus arquivos quais os tipos femininos que 

conhece e tentasse encaixá-la em algum padrão já conhecido. Lobo (2007, p. 1) aponta que 

este movimento revela exatamente uma outra função dos estereótipos: fornecer ao “indivíduo 

uma espécie de ajuda psicológica para uma rápida apreciação de situações (e rápida 

justificativa) porque, sendo eles estruturações prontas, sinalizam como certas situações devem 

ser padronizadas pelos indivíduos numa situação identificada especificamente ou não”.    

A “Feroz pernambucana”, que é também título do texto de Júlio César Lobo em que 

o autor busca apontar uma série de preconceitos e estereótipos na literatura e em outros 

discursos a partir da análise de personagens femininas nordestinas em chanchadas, 

principalmente nos filmes da atriz cearense Nancy Wanderley do final da década de 1950, é o 

mais próximo de uma classificação que o estudante consegue chegar. Nota-se que o jovem 

tenta usar até mesmo a si próprio como uma referência ao se comparar com a mulher. 

Entretanto, pode-se compreender a tentativa de uso do estereótipo da mulher valente para 

“classificar” Rô, uma vez que se trata de uma das imagens recorrentes para a mulher 

nordestina de uma forma geral.    
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Nesse já citado texto de Lobo (2007, p. 6), o autor afirma que os papéis femininos 

nos filmes analisados estavam presos a um tipo de representação na qual certas características 

eram necessárias: “no entanto, em termos de padrões morais e comportamentais, essa 

mocinha será presa aos estereótipos da mulher recatada, jovem, alegre, ingênua, cândida, 

prestativa, amorosa. Eram esses os requisitos indispensáveis a todas as mocinhas das 

chanchadas da década de 50”. Assim, tem-se, por este lado, o estereótipo da mocinha 

submissa a ser protegida. Entretanto, as personagens de Nancy nos filmes estavam presas a 

outro estereótipo: a mulher-macho.       

A mulher frágil e submissa a ser protegida é uma das chaves de leitura mais comuns 

na literatura produzida por sociedades que vêm de um histórico de formação patriarcal, pois 

atende a uma imagem criada a partir deste modelo que produz um ideal feminino pautado pela 

visão masculina. Esta imagem remete à mocinha a ser salva pelo herói e corresponde a uma 

série de demandas sociais acerca do papel da mulher: obedecer ao marido, casar e ter filhos. 

Esse tipo de personagem povoa uma série de obras da literatura regionalista, inclusive nos 

romances discutidos neste capítulo, em que há criações paradigmáticas que se encaixam neste 

padrão.  

Este capítulo busca apresentar estereótipos femininos que povoam o imaginário de 

dois contextos: o sul dos Estados Unidos e o nordeste do Brasil. Após um levantamento de 

imagens que se repetem e servem para mediar o nosso contato com uma série de referências 

previamente definidas, busca-se apontar como as autoras escolhidas para este estudo são 

criadoras de personagens que escapam a modelos comuns de paradigmas femininos. Para a 

caracterização dessas personagens como diferentes, serão utilizadas as chaves de leitura do 

grotesco e do estranho, traços que acompanham tais personagens. Para explicar como esses 

dois elementos funcionam e o que são, foram selecionadas duas personagens emblemáticas: 

Caddy Compson, pela grotesca cena central da menina no alto de uma árvore, criada por 

William Faulkner, presente em O som e a fúria
1
; e Conceição, a diferente, e por que não dizer, 

estranha professora de O Quinze
2
 da cearense Rachel de Queiroz. Esses romances, além de 

oferecerem exemplares de situações estranhas e grotescas, também apresentam as paisagens 

marcantes de dois países, principalmente no que diz respeito à formação das regiões em um 

histórico de colonização exploradora, trabalho escravo e sociedade patriarcal, o que permite 

uma aproximação entre os contextos do sul dos EUA e nordeste do Brasil. 

                                                             
1
 FAULKNER, William. O som e a fúria. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Cosac 

Naify, 2004. 
2 QUEIROZ, Rachel de. O quinze. São Paulo: José Olympio, 1990.  
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Antonio Candido (2000) afirma que a obra de arte, categoria em que ele inclui a obra 

literária, é como um “organismo e que para estudá-la é necessário se levar em conta todo o 

jogo dos fatores que a condiciona e a motiva, pois assim, interpretando-a como elemento de 

estrutura, cada fator torna-se componente essencial, pois um depende do outro”. Assim sendo, 

é importante passar à dicotomia norte-sul que ocorre nos Estados Unidos e no Brasil, local 

dessas histórias que proporciona espaço propício para a formação de estereótipos, que 

constituíram e foram constituídos pela percepção literária das referidas nações.  

 

O sul dos EUA e o Nordeste do Brasil – formação e aproximação entre paisagens  

 

As regiões em que foram produzidas as narrativas selecionadas para este estudos 

podem ser aproximadas no que diz respeito a uma série de fatores relacionados ao processo de 

formação destes espaços. Esta aproximação tem como base a dicotomia norte-sul observada 

tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, dicotomia esta que acaba criando uma situação 

favorecedora e perpetuadora de imagens muito fortes em termos de formação de identidade. 

Consequentemente, essas imagens são internalizadas como um sistema de referências para a 

sociedade, situação esta propícia à estereotipação.  

Por volta de 1785, Thomas Jefferson foi indagado por um francês sobre as 

características do Novo Mundo. Jefferson tentou explicar a diferença entre norte e sul dos 

Estados Unidos produzindo o seguinte diagrama: 

 

No norte eles são 

ponderados 

Sérios 

Trabalhadores 

Perseverantes 

Têm ciúme da própria liberdade 

Interessados 

Supersticiosos e hipócritas na sua 

religião 

No sul eles são 

Impetuosos 

Sensualistas 

Irresolutos 

Zelam pela própria liberdade 

Generosos 

Cândidos 

Sem amarras a nenhuma religião, mas 

sim àquela do coração 

Figura 1 – Quadro comparativo de qualidades entre o sul e o norte dos Estados Unidos
3
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No processo de formação dos Estados Unidos é possível apontar duas formas 

de colonização das quais decorreram as diferenças entre o norte e o sul. As treze 

primeiras colônias ao nordeste do que hoje constitui o espaço continental do país foi o 

espaço onde teve início a ocupação das terras. Outro acontecimento que foi decisivo na 

marcação da dicotomia norte-sul neste país foi a Guerra da Secessão (1861-1865), que 

deixou suas marcas em dois sistemas fundamentalmente diferentes. Tanto os processos 

de colonização quanto a guerra são essenciais para serem discutidas, por criarem os 

alicerces da sociedade estadunidense e abrirem espaço para caracterizações distintas, 

generalizações e polarizações levando, assim, a estereótipos.  

O conjunto de características apontado de um lado e do outro do quadro 

comparativo contribui para uma polarização no sentido de criar um “tipo” humano que 

seria característico do norte e outro característico do sul. Esta representação também 

pode ser observada no Brasil, pois é comum generalizar as regiões, sobretudo o 

nordeste, ainda que este seja um espaço diversificado nas peculiaridades de cada um dos 

seus nove estados. Segundo Alencar Jr. (2002, p. 84) “as convenções impõem a cada 

personagem um certo decorum, um conjunto de atitudes que tendem a fixá-lo em um 

tipo”. Assim, espera-se, por exemplo, que a imagem de um paulistano esteja atrelada à 

grande metrópole, enquanto que a imagem de um nordestino tende a ser associada a 

terra, i. e., ao espaço agrário da grande propriedade.    

As diferenças levantadas no quadro de Jefferson apontam para dois tipos 

formadores da sociedade estadunidense: os cavalheiros do sul e os ianques da Nova 

Inglaterra. Segundo Cunliffe (1986, p. 343), a visão acerca desses dois tipos está 

carregada de valores, pois “o sul pró-escravidão significava oligarquia e imitava os 

modos da nobreza europeia. O norte democrático significa igualdade... também significa 

trabalho duro em geral”. Estão desenhadas, assim, distinções de caráter que sustentam a 

sociedade estadunidense através dos alicerces da oportunidade de enriquecer 

materialmente (sul) e autoaprimoramento (norte).    

Ao traçar um paralelo com o processo de colonização do Brasil, é possível 

observar semelhanças no que diz respeito às formas de ocupação da terra e exploração. 

Em nosso país também houve espaços mais voltados para o povoamento, neste caso 

                                                                                                                                                                                   
3 CUNLIFFE, Marcus. The literature of the United States. New York: Penguin, 1986. p. 343. 
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mais ao sul, e exploração da terra em diversos ciclos de produtos fortemente marcada 

pela exploração também do trabalho escravo negro. Forma-se, assim, a dicotomia norte-

sul também no Brasil, resultante das formas distintas de ocupação de terras e da relação 

desenvolvida no lidar do homem com seu novo espaço de ocupação. 

  Enquanto que um grupo de pessoas vindas da Europa buscou o novo 

continente como uma forma de ter liberdade, principalmente devido às perseguições 

religiosas, outro grupo buscou a oportunidade de enriquecimento diante da riqueza das 

novas terras a serem exploradas. O primeiro grupo aqui citado, na ocupação dos Estados 

Unidos, está atrelado a uma visão religiosa. As dificuldades no lidar com a terra em um 

ambiente novo, hostil e desconhecido a ser explorado exigiam muito trabalho e 

aprimoramento. Assim, este grupo relaciona-se ao que pode ser visto no quadro 

reproduzido acima, ao comportamento sério, perseverante e trabalhador. O trabalho e 

autoaprimoramento surgem como ferramentas de alcance do sucesso e, dentro de uma 

visão religiosa, representam também a salvação.   

O trabalho também era visto como uma forma de alcançar a riqueza material, 

visão fundamentalista da colonização de exploração que marcou fortemente o sul dos 

Estados Unidos e o nordeste brasileiro. Esse outro eixo caracteriza a ideia de 

oportunidade oferecida pelo novo mundo: da relação do colonizador com a terra, a 

relação com a natureza de onde são extraídas riquezas. Vieram, então, as grandes 

plantações, a casa grande, o senhor branco proprietário de terras e a mão de obra 

escrava, que são traços da sociedade comuns nos dois países para que se desenvolvesse 

a colonização de exploração.        

Esta pesquisa segue com um breve comentário sobre o processo de colonização 

nos EUA, a fim de verificar como o relacionamento do colonizador com o Novo Mundo 

resultou nas duas vertentes, a partir das quais se desdobram as matrizes que 

fundamentam o pensamento norte-americano: idealismo e oportunidade. O primeiro 

vem da convicção espiritual de herança puritana daqueles que fugiram da Europa devido 

a perseguições religiosas. Tais pessoas viam na América um lugar onde iriam 

reconstruir suas vidas livremente, vivendo de maneira simples, focada no 

autoconhecimento e desenvolvimento espiritual alcançados através do trabalho e 

dedicação. O segundo alicerce, oportunidade, foi construído pelos colonizadores de 
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espírito aventureiro que foram para a América para enriquecer e, assim, construiu-se a 

imagem da terra da oportunidade capaz de proporcionar infinitas riquezas materiais. 

Estes conceitos revelam como uma forma de pensar desdobra-se a partir de 

duas ideias centrais, e servem de suporte para apontar textos literários como reflexo de 

tal pensamento, também ajudando a construí-lo, e que acabam por compor o cânone da 

literatura norte-americana. A importância em verificar a formação do discurso fundador 

está em discutir a permanência dos conceitos-chave ao longo do tempo. O norte e o sul 

dos Estados Unidos formam as duas bases de sustentação da sociedade estadunidense 

com base no idealismo e oportunidade. É possível afirmar que há, no Brasil, uma 

formação dicotômica semelhante, mas com as posições invertidas, sendo o processo de 

colonização do sudeste e do sul caracterizado pelo industrial, enquanto que o nordeste e 

o norte tiveram um processo de formação fortemente marcado pela exploração da terra e 

mão de obra escrava. Assim, está delineada a dicotomia marcada dos dois países em 

questão, estando o sul dos Estados Unidos para o nordeste do Brasil assim como o norte 

dos Estados Unidos está para o sudeste do Brasil.  

Segundo Albuquerque Jr. (2011), o nordeste brasileiro foi “inventado a 

princípios do século passado como uma paisagem imaginária que substitui a relação 

dicotômica norte-sul do Brasil. Seguindo a linha de Foucault, o nordeste é um discurso, 

um topos, mais do que um lugar” (p. 25). O historiador aponta para um imaginário 

criado acerca desta região brasileira que é marcada em sua formação pela força da mão 

de obra escrava, pelas grandes propriedades escravocratas e pela exploração da terra 

como fonte de riqueza. Criou-se um mito sobre o lugar, assim como o sul dos Estados 

Unidos também é formado por uma série de imagens fortes que reforçam o sentido de 

oportunidade.  

Voltando ao quadro que marca as diferenças entre norte e sul dos Estados 

Unidos apresentado no início deste capítulo, observa-se que o conjunto de 

características sulistas cria um mito romântico sobre a região e seu povo. Cunliffe 

(1986, p. 343) esclarece esta diferença enaltecendo os modos sulistas, ao afirmar que “o 

sul pró-escravidão significava oligarquia e imitava as maneiras da nobreza europeia. O 

norte democrático significa igualdade... O que significa, em geral, trabalho duro 

também, em consequência do qual há menos chance de cultivar as graças”. As graças 

apontadas por Cunliffe remetem às características associadas ao sul como modos 
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nobres, generosidade e liberdade, dentre as outras relacionadas que contribuem para 

mitificar a região e seus habitantes como verdadeiros heróis.   

Estava assinalado, assim, um espaço natural selvagem a ser dominado e 

explorado pelo homem que chegava ao Novo Mundo. Tanto no Brasil como nos 

Estados Unidos, criou-se uma forte imagem do desbravador que se entranhava nas 

matas para explorar as terras em busca de riquezas. Ao mesmo tempo, havia o morador 

local, os povos indígenas, que também formam uma outra forte imagem bastante 

explorada na literatura e enaltecedora de um mito romântico em ambos os países. 

Escritores como James Fenimore Cooper nos Estados Unidos e José de Alencar no 

Brasil contribuíram para essa exaltação do cenário local e seus heróis indígenas (sempre 

com modos europeus, cabe frisar) em obras como O Último dos Moicanos (1826), do 

autor estadunidense, O Guarani (1857) e Iracema (1865) do brasileiro. Neste cenário, e 

com estes personagens que se relacionam à literatura regionalista, é que esta pesquisa 

busca suas fontes e coloca seu foco para averiguar a formação de estereótipos e a 

maneira como personagens femininas escapam dessas imagens tão fortes.  

 

Sociedade patriarcal, casa grande, senzala e o sentimento de derrota 

 

 

Há dois polos distintos em termos de formação social nos países em questão, e 

que, como vimos, criam uma forte dicotomia. Esta espécie de divisão acaba por abrir 

espaço para estereótipos, uma vez que os alicerces de formação em ambos os países 

levam a questionar se os tipos que se estabelecem a partir da relação do homem com o 

local e sua perspectiva de vida são verdades. Esse tipo de polarização não leva em 

consideração a diversidade dentro da própria região em questão, como é comum 

acontecer, por exemplo, no nordeste brasileiro. De forma semelhante, uma grande 

generalização não leva em consideração a diversidade entre os estados do sul dos 

Estados Unidos o que pode levar a uma polarização bastante irreal.  

Outro aspecto importante a ser considerado ao se referir sobre a literatura 

regionalista é o foco na representação da paisagem. Essa tendência para a amostragem 

do espaço e descrição do local é conhecida como “cor local”
4
. A possibilidade de 

                                                             
4
 Local color fiction 
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mostrar e descrever personagens e paisagens idealizadas, a terra a ser explorada e 

adorada como fonte de riqueza e o espaço acolhedor, tende a ser relacionado à literatura 

regionalista, uma vez que o local ganha status praticamente de personagem. Entretanto, 

as mesmas paisagens acolhedoras atingem dimensões assustadoras. A relação do 

homem com o Novo Mundo nos dois países não se resume somente a uma admiração da 

terra como fonte nutriz. Ao mesmo tempo em que havia um sentimento de tirar o fôlego 

na relação do homem com a grandiosidade da terra, esta relação também demandava 

muito trabalho e pode ser criadora de excessos – frutos tanto do espaço aberto ao 

exagero como também do desgaste da relação com a terra.  

As consequências deste fenômeno de polarização são justamente a criação de 

uma situação propícia à estereotipação. Ao se ignorar a variedade dentro de um certo 

contexto, como a diversidade da região, ignora-se também a variação entre uma série de 

personagens que habitam o local – incluindo o latifundiário rico, o pequeno fazendeiro 

pobre, o trabalhador pobre e branco chamado de white trash
5
, dentre outros. Segundo 

Cunliffe (1986), qualquer que seja o grau de precisão na representação desses 

personagens, “a consideração importante é que estereótipos do sul formaram e foram 

formados pelas percepções literárias de toda uma nação” (p. 345). 

Tendo como referência o desenvolvimento e estudo da literatura nos Estados 

Unidos e no Brasil, constata-se que a dicotomia também se faz presente na separação 

possível da produção literária. Há um grupo de escritores nos Estados Unidos referidos 

como “cosmopolitas” incluindo, por exemplo, Henry James e Edith Wharton; e, de 

outro lado, a dita literatura regionalista, mais um reflexo da dicotomia norte-sul. Tendo 

o norte vencido a guerra, nada mais natural do que esta região ter alcançado o status de 

centro, prevalecendo como o referencial de valores que recai sobre o vencedor. Ao sul, 

relegado ao status de vencido, ficou uma posição marginal, periférica em termos de 

carregar o peso da derrota. Assim sendo, a literatura regionalista incorpora esse status 

de “menor” em relação à produção de autores do norte.  

                                                             
5
 White trash, ‘lixo branco’ numa tradução literal: é uma expressão comunmente usada nos 

Estados Unidos para se referir a um grupo social branco, pobre e geralmente ignorante. Uma 

boa representação deste tipo é a família Bundren criada por Wiliam Faulkner em Enquanto 

agonizo (1930). O tipo white trash é bem representado pela figura do pai, Anse, personagem 
com pouco estudo, pobre, com modos grosseiros e sem grandes valores, uma vez que suas 

vontades e objetivos são basicamente imediatistas e consumistas.   
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É importante ressaltar que houve, na sociedade estadunidense, um agravante 

que marca ainda mais essa polaridade: a Guerra de Secessão, ou, como chamada pelo 

seu povo, Civil War. Esse acontecimento é fundamental para reforçar a dicotomia norte 

x sul nos Estados Unidos, e também para compreender o sentimento de derrota que 

assombra o velho sul. Embora o Brasil não tenha passado pela devastação de uma 

guerra civil, é possível apontar características gerais da colonização portuguesa do 

Brasil, através da formação de uma sociedade agrária, escravocrata, caracterizada pela 

exploração da terra como um fator importante, no sentido de produzir padrões de 

comportamento de exploração e uma relação de sofrimento e derrota capaz de produzir 

figuras tão maltrapilhas e sofridas quanto aquelas resultantes de uma guerra.  

Consequentemente, as paisagens em questão, no Brasil e nos Estados Unidos, 

não foram retratadas em seus textos literários somente em termos de vistas de tirar o 

fôlego. Alencar Jr. (2002, p. 83) pontua que “o século XVIII recorreu ao grotesco 

enquanto categoria estética, que contribuía para demolir o conceito de arte como bela 

reprodução da natureza idealizada”. Os espaços em questão foram capazes de produzir, 

de uma forma bastante similar, um excesso presente na vastidão da própria paisagem, 

por ser um espaço de idealização, mas onde se cria uma relação extremamente 

desgastante de trabalho com a terra através de dificuldades na produção agrária pelas 

condições climáticas. É neste sentido que é possível defender a ideia que os espaços em 

questão podem ser aproximados enquanto produtores de tipos grotescos e estranhos, 

ponto central para o desenvolvimento desta pesquisa, buscando verificar que não é só 

uma questão de uma relação com o espaço, mas também das relações humanas, sociais e 

econômicas que se desenvolvem nesse espaço e, ao mesmo tempo, ajudam a defini-lo. 

O modo de falar que se desenvolveu nas regiões em questão serve como mais 

um exemplo de uma aproximação possível entre os contextos dos dois países devido a 

um processo histórico semelhante. No sul dos Estados Unidos, o modo de falar típico, 

observado, por exemplo, em O som e a fúria, é resultado da forte influência do modo de 

falar negro. As crianças brancas, que geralmente eram criadas por escravas negras, 

acabavam por incorporar o modo de falar dos negros, como mostrado no romance de 

Faulkner, já que as crianças da família Compson falavam de forma parecida com 

Dilsey, a empregada negra que as criou. No Brasil também é possível observar 

fenômeno semelhante, principalmente no nordeste, local de maior influência negra no 

país. A colocação pronominal característica de algumas regiões, assim como o uso de 
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vocábulos específicos são só alguns exemplos do uso da língua influenciado pela 

herança negra.  

É possível dizer que o sistema de colonização também contribuiu bastante para 

a polarização na dicotomia norte-sul. Gilberto Freyre, em sua obra Casa Grande e 

senzala (1933)
6
, foi um autor de grande importância, tanto na fomentação de uma 

imagem do nordeste brasileiro quanto no desvelar e investigar as relações desse sistema. 

No prefácio do livro, escrito por Eduardo Portella, os paradoxos vindos da investigação 

da formação da região feita por Freyre são detalhados: 

do mesmo modo que, em termos de compreensão crítica, a senzala 

ilumina a casa-grande. E mais: a casa-grande precisa da senzala para ser, 

numa relação dialética altamente dinamizadora do entendimento. O 

compasso binário, refletido nas antíteses, encontra-se, todo ele, enxertado 
de contrapontos que, seja ao nível do estilo, da informação ou do 

cotidiano inesperado, interrompem e transformam o que estaria fadado a 

se diminuir na pura monotonia dualista. A vivacidade da linha narrativa 
recupera as sondas de aprofundamento da lançadeira binária. Já o vetor 

paradoxal, que absorve na configuração literária do discurso impulsos 

sempre inesperados, termina por responsabilizar- se pela estrutura básica, 

pela linguagem, pelo estilo. Até porque o paradoxo facilita a apreensão 
múltipla da realidade. (p.7) 

 
 

A obra de Freyre é fundamental para esclarecer a formação do sistema 

patriarcal de colonização portuguesa no Brasil. Também são detalhados o 

estabelecimento da monocultura latifundiária e a relação estabelecida entre senhores e 

escravos. Seja da relação com a terra ou das próprias relações entre os grupos sociais, é 

constituído um contexto marcado por excessos, pelo desgaste, pela natureza; uma 

composição muito rica, complexa, repleta de opostos, trazendo damas delicadas de um 

lado e o suor do trabalhador que lida com a terra do outro. Deste rico mundo tão 

paradoxal surgem opostos que se complementam. A idealização e o natural estão ao 

lado das relações complexas construídas entre senhores e escravos. O belo da paisagem 

é, ao mesmo tempo, assustador e desafiador, os ideais de generosidade e os altos valores 

trazidos da Europa que remetem a valores nobres e cavalheirescos também convivem 

com a ganância e a exploração.  

                                                             
6 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: Formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. São Paulo: Global, 2006.  
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Dessas relações de opostos e excessos, surge um espaço propício para que 

apareçam imagens estranhas e grotescas. Victor Hugo (1988, p. 33) havia postulado na 

sua obra Do sublime e do grotesco que “como objetivo junto do sublime, como meio de 

contraste, o grotesco é, segundo nossa opinião, a mais rica fonte que a natureza pode 

abrir à arte”. Através da natureza, juntamente com toda a carga de brancos, negros, 

índios, exploração de terra e ainda o sentimento de derrota, seja pela guerra no Velho 

Sul vencido ou pelo nordeste e seus maltrapilhos filhos da seca, o grotesco ganha forma: 

 

o grotesco tem um papel imenso. Aí está por toda a parte; de um lado cria 

o disforme e o horrível; do outro, o cômico e o bufo. Põe em redor da 

religião mil superstições originais, ao redor da poesia, mil imaginações 
pitorescas. É ele que semeia, a mancheias, no ar, na água, na terra, no 

fogo, estas miríades de seres intermediários que encontramos bem vivos 

nas tradições populares da Idade Média; é ele que faz girar na sombra a 
ronda pavorosa do sabá, ele ainda que dá a Satã os cornos, os pés de 

bode, as asas de morcego. (HUGO, 1988, p. 30-31) .    

 

 

O grotesco e o estranho podem ser vistos como estratégias e formas de pontuar 

o rompimento de um paradigma. Para este estudo, foram escolhidas personagens 

femininas em obras literárias emblemáticas desses contextos. As pontuações de Kayser
7
 

(2009) são de grande importância na utilização do termo grotesco. O autor esclarece as 

origens do termo primeiramente no âmbito das artes ao verificar que 

 
na palavra grottesco, como designação de uma determinada arte 

ornamental, estimulada pela Antiguidade, havia para a Renascença não 

apenas algo lúdico e alegre, leve e fantasioso, mas, concomitantemente, 
algo angustiante e sinistro em face de um mundo em que as ordenações 

de nossa realidade estavam suspensas. (p. 20). 

 

Para pontuar todo o estranho capaz de surgir da relação com o Novo Mundo, 

nada como as colocações sobre o “estranho” a partir de um levantamento feito por 

Freud
8

 em seu artigo “O estranho”, publicado em 1919. Nele, o autor fornece 

colocações pertinentes ao efeito do estranho – que é capaz de despertar sentimentos 

variados como o medo, o terror, a repulsa, dentre outros, mas, ao mesmo tempo, faz 

referência a uma colocação das coisas de forma que conceitos e ordenações já vistas 

                                                             
7
 KAYSER, Wolfgang. O grotesco: configuração na pintura e na literatura. Tradução de J. 

Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
8
 FREUD, Sigmund. O estranho. In: _____. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. 

Edição standard brasileira. V. XVII. Tradução de Eudoro Augusto Macieira de Souza. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996. p. 233-269. 
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remetem a algo já conhecido. Desta forma, não poderia um mundo, uma sociedade e um 

espaço tão ordenado ser propício à criação de figuras estranhas umas vez que as 

ordenações já conhecidas são postas em cheque?  

Segue-se uma averiguação de como é possível observar nas produções 

literárias do sul dos Estados Unidos e do nordeste do Brasil excessos de mundos em que 

personagens emergem de um passado para além de idealizações românticas, ordenações 

sociais e descrições de paisagens cinematográficas e naturalmente harmônicas. O preço 

da transgressão, entretanto, está no excesso de carregar tudo que abrange o feminino 

para além do regional: em algumas mulheres às quais não se aplicam as chaves de 

leitura de papéis femininos típicos ocorre o surgimento de marcas estranhas e grotescas.  

O dito velho sul e o “ultrapassado” nordeste trazem uma peculiaridade, uma 

novidade carregada por essas personagens diferentes. A literatura regionalista alcança 

um patamar que não é mais aquele geralmente identificado ao elemento local. Há algo 

muito além da dama delicada em longos vestidos esperando por um marido ou da 

mulher sensual pintada no nordeste do Brasil. Estas chaves de leitura não dão conta de 

definir personagens transgressoras que surgem nessas paisagens. Seriam deformidades 

da natureza? Será que todo o excesso das paisagens criou um exagero que brota nos 

corpos das personagens? Seria uma monstruosidade deformada e desconexa da 

realidade? Qual seria, afinal, o padrão e será que ele dá conta de representar toda essa 

carga e riqueza? Essa mistura cheia de excessos que chegam a ser representados de 

forma estranha representa uma inovação, pois há uma contraposição de opostos, o 

padrão e o que foge ao padrão, que consegue ressaltar esses tipos.  

Os capítulos seguintes irão retomar e aprofundar os paradigmas femininos em 

questão, para apontar como as personagens conseguem fugir a modos convencionais de 

representação. Não somente as personagens, mas a literatura regionalista, como vista 

nesta análise, também assume um papel novo, fugindo às funções que normalmente lhe 

são atribuídas, no que poderia ser chamado de neoregionalismo. Para o momento, 

busca-se averiguar, a seguir, como essa matriz da transgressão começa a ser identificada 

em romances que têm um importante espaço na literatura dos Estados Unidos e do 

Brasil.              
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As matrizes do grotesco e do estranho em Caddy Compson de O som e a fúria e 

Conceição de O quinze 

 

 Embora o desenvolvimento deste estudo tenha como objetivo principal uma 

análise de contos das autoras sulistas Carson McCullers e Flannery O’Connor e da 

baiana Adelice Souza, optou-se por averiguar personagens femininas marcantes em 

romances muito importantes dos contextos do nordeste do Brasil e sul dos Estados 

Unidos. Foram escolhidos os romances O som e a fúria de William Faulkner e O quinze 

de Rachel de Queiroz por seus autores terem desenvolvido em suas obras exatamente o 

imaginário dos locais em questão, desvelando sua formação, características e 

personagens de forma bastante profunda e rica.  

Esta escolha também pode ser justificada pelo papel dos autores em seus 

contextos. William Faulkner e Rachel de Queiroz podem ser vistos como expoentes 

maiores da literatura dos dois países, tendo criado personagens femininas fortes e 

diferentes que mostram o início de uma matriz da transgressão. A partir dessa semente 

da transgressão é que este estudo busca uma análise de personagens que se destacam por 

meio do estranho e do grotesco como formas de marcar uma diferença em relação a já 

conhecidos padrões de comportamento. 

 As paisagens criadas pelos autores em seus romances são de grande 

importância na aproximação dos contextos literários dos países que são objeto desta 

pesquisa. Assim, busca-se apontar, com embasamento neste corpus literário, como as 

paisagens e personagens desses romances se apresentam.  

A escolha dos autores justifica-se não só pela criação de personagens femininas 

marcantes e inovadoras, mulheres estas que se desprendem dos estereótipos femininos 

típicos, mas também pelo olhar e contribuições na representação e construção e 

questionamento de um imaginário. Caddy Compson de O som e a fúria e Conceição de 

O Quinze são estranhas; no entanto, são também produtos de uma composição grotesca 

da terra de onde vêm.    

Ninguém trabalhou tanto como William Faulkner com o Velho Sul dos Estados 

Unidos, autor que, em sua capacidade criativa, foi capaz de compor tantos personagens 

tão ricos em camadas, como a própria paisagem. A riqueza da obra de Faulkner traz o 

sul profundo com grande consciência do que levou à formação de seus alicerces até o 

esfacelamento destes. E ninguém como ele representou de forma tão abrangente o 
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paradoxo de um lugar descrito com todo o conjunto de virtudes do quadro apresentado 

no início deste capítulo e, ao mesmo tempo, todos os vícios possíveis da ganância e dos 

males da exploração que igualmente acompanham os cenários descritos.    

Uma das primeiras escritoras brasileiras a ganhar grande projeção com sua 

obra foi Rachel de Queiroz, cujo trabalho desenvolve-se a partir da matriz anteriormente 

explicada. O personagem Vicente criado por ela em O Quinze, por exemplo, absorve as 

características que remetem a um herói com ideais de não abandonar suas terras, 

representando a força, coragem e determinação para permanecer no trabalho duro de 

cuidar de uma propriedade decadente e de um gado quase morto, em meio à seca que 

assola o nordeste brasileiro. Esta matriz vem dos heróis criados nos séculos passados e 

que permaneceu com força no imaginário do nordeste brasileiro.      

A semente da transgressão pode ser identificada em Caddy Compson, da obra 

de William Faulkner. Ela é uma importante personagem, que representa o início da 

representação de uma mulher bastante estranha, uma vez que está em dissonância com o 

estereótipo da dama do sul. Ao mesmo tempo, Caddy é a figura central de uma das 

cenas mais marcantes de O som e a fúria – imagem emblemática do grotesco na 

literatura do sul dos Estados Unidos: trata-se da composição em que ela, ainda criança, 

sobe em uma árvore, depois de brincar na lama e seus irmãos a observam de baixo, 

tendo a visão da calcinha enlameada da menina. O autor criou um tipo feminino 

diferente que vai de encontro ao estereótipo da Belle of the South e é, portanto, de 

grande importância para esta análise, por representar um modo de ser em 

desconformidade com o padrão social vigente. O romance se desenvolve a partir dessa 

imagem central e os capítulos são narrados pelos irmãos de Caddy, Benjy, Quentin e 

Jason, em torno da figura da irmã na tentativa de compreendê-la.   

Caddy desafia o código cavalheiresco do Velho Sul tornando-o desnecessário, 

fato este que seu irmão Quentin não compreende bem. Uma vez que a dama já não 

precisa mais ser defendida, já que ela é capaz de ter uma atitude própria, o código de 

cavalheirismo típico do sul também passa a ser inútil. O homem foi construindo sua 

própria ideia de masculinidade baseada na manutenção de um controle e posse em 

relação à mulher. Através do estabelecimento do dever de proteção que o homem deve 

exercer com relação à mulher, sendo ela filha, irmã ou esposa, observa-se que existe 

uma divisão masculina das mulheres em categorias, fato que foi sendo construído a 
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partir da formação social patriarcal e que pode ser visto como uma forma de 

manutenção de controle.       

Voltando ao contexto brasileiro, O Quinze, obra da cearense Rachel de 

Queiroz, mostra a estranha e diferente personagem Conceição. A vida da personagem 

em meio a figuras maltratadas pela seca mostra o quanto o local é capaz de produzir 

figuras grotescas. Ao mesmo tempo, a personagem tem uma trajetória não convencional 

por não se casar, principalmente quando ela é vista em contraste com outras 

personagens femininas que se divertem, alcovitam e buscam o casamento, 

comportamento visto como padrão. A cena crucial para este efeito de estranhamento é 

quando Vicente, que tinha interesse em ter um relacionamento com Conceição, olha 

para a personagem e percebe que ela é diferente das demais mulheres.     

Antes de partir para uma análise mais detalhada de Caddy e Conceição, nos 

referidos romances, é essencial destacar um importante conceito que permeia as 

narrativas selecionadas, tanto nos romances que ilustram este capítulo quanto nos 

contos a serem analisados nos capítulos seguintes das autoras que são objeto principal 

deste trabalho: o “Dixie
9
 Gongorism

10
”. Trata-se de um tom bastante típico das 

narrativas do Velho Sul dos Estados Unidos, que representa o fatalismo que assola o 

lugar. Uma série de fatores marcados pelo desgaste cria este tom tão usado por 

Faulkner, destacando um comportamento mecânico. Tamanha exploração causa um 

desgaste das relações entre negros e brancos, do homem em si no lidar com a terra e da 

terra explorada em busca de riquezas. Cunliffe (1986, p. 361) aponta estes fatores na 

“Guerra de Secessão: a economia esmigalhada, a ênfase na família, a proximidade da 

exploração das relações entre brancos e negros: estas fadaram o Sul a uma comunhão 

com a derrota da qual não existe escapatória a não ser na morte”. É possível observar 

que existe uma espécie de sombra que permeia as narrativas, que é justamente o 

sentimento de derrota que existe nos espaços do sul dos Estados Unidos.  

A derrota está na saga da família Compson criada por Faulkner, que insiste em 

viver de um passado grandioso em um presente que passa a correr de uma forma 

diferente. Os anos mostrados ao longo da narrativa mostram a diminuição da 

                                                             
9 Dixie é um termo usado para se referir aos estados do sul dos Estados Unidos. Trata-se de uma 

espécie de apelido para os estados sulistas que teve início quando o estado de Louisiana 

apresentou em suas notas de dinheiro a palavra francesa para o número dez. Dix, então, acabou 
incorporando o sufixo –ie, que funciona como uma forma de diminutivo criando, assim, dixie.    
10 gongorismo diz respeito a um excesso e rebuscamento na linguagem cheia de ornamentos e 

colocações preciosas e distantes do comum.  
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propriedade da família, que era uma típica família do sul dona de uma enorme 

propriedade e de escravos. Conforme os anos passam, os escravos ganharam liberdade, 

a propriedade foi diminuindo e sendo vendida em partes como forma de obtenção de 

dinheiro. O senhor Compson vende parte de sua terra para o casamento de sua única 

filha, Caddy, enquanto que outra parte também é “sacrificada” para que o filho mais 

velho, Quentin, possa ter seus estudos bancados em Harvard.      

 O sul dos Estados Unidos e o nordeste do Brasil são espaços que se 

assemelham muito no seu processo de colonização. A exploração da terra como fonte de 

riqueza material é uma característica fortemente comum, que marca estes lugares como 

fonte de oportunidade. Estas relações corroídas são, no entanto, a base sustentadora de 

toda uma economia e um modo de vida que, paradoxalmente, são amparados por um 

sistema desgastante desses mesmos mecanismos de sustentação. Nos dois contextos em 

ambos os países, a terra aparece como fonte de riqueza. Ao tratar do nordeste brasileiro, 

Albuquerque Jr. (2011, p. 3) refere-se a uma visão tradicionalista e nostálgica do lugar e 

afirma que o local é marcado por uma 

 
exaltação do passado em contraponto de um presente e futuro que são 

prejudiciais ao nordeste, desta forma estes intelectuais buscam nas 

relações do passado dentro dos engenhos e de toda a organização social, 
econômica e cultural destes um ideal que sugere inclusive a harmonia 

com a natureza, desconsiderando desta forma os conflitos eminentes.  
 

 

Em O Quinze também existe um forte sentimento de derrota, de um tempo que 

já não pode ser vivido. A seca implacável deixou Vicente praticamente sozinho 

insistindo em lutar por seu gado em um trabalho descomunal de cuidar de uma 

propriedade enorme enquanto que o movimento de toda a família e de outros donos de 

terras era o de vender tudo, ou até mesmo abandonar suas terras, devido às dificuldades 

excessivas, tanto climáticas quanto para se manter uma grande propriedade.  

As duas obras representam, então, um forte processo de modernização que 

tomou conta dos dois espaços. O espaço agrário foi dando lugar ao industrial; a mão de 

obra escrava foi sendo substituída pelas máquinas e as pessoas foram buscar uma vida 

nova na cidade. As propriedades enormes, a casa grande, ficaram sendo um espaço 

laborioso demais para ser tratado por uma sociedade que possuía mão de obra escrava e 

era carregada e sustentada por esta força que ganhou liberdade e não tinha mais que se 

sujeitar a carregar todo um sistema de exploração, da terra e da mão de obra, nas costas. 
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A terra foi produzindo as figuras maltrapilhas castigadas pela seca como em O Quinze – 

neste romance as condições climáticas desfavoráveis propiciam imagens grotescas. Com 

o uso similar do grotesco e do estranho, O som e a fúria está recheado de imagens 

grotescas como a menina que ignora sua posição de dama intocável e sobe em árvores, 

provocando um estranhamento em quem a observa.    
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Capítulo 2 
 

 

Composições grotescas e estranhas 
 

 

 

 

Caddy Compson no alto da árvore e a chave de leitura do grotesco 

 

 

No romance O som e a fúria, William Faulkner criou sua personagem a partir 

da imagem de uma menina espevitada, no alto de uma árvore, sendo observada de baixo 

por seus irmãos. O detalhe é que a menina no alto da árvore, o que é uma imagem 

diferente por si só, por não ser um comportamento esperado para uma mulher, chamava 

a atenção dos irmãos por estar com a calcinha enlameada. Esta imagem tem um efeito 

marcante nos três meninos que a olhavam.  

A lama na roupa de Caddy pode ser vista de duas formas importantes para este 

estudo. Primeiramente, a sujeira representa o comportamento diferenciado da 

personagem, que pode servir para caracterizá-la como um tipo tomboy
11

. Momentos 

antes, a menina estivera brincando e correndo pela propriedade da família. Até mesmo 

por ter sido criada em meio a seus irmãos, esse comportamento a distancia do 

paradigma vigente de uma dama obediente e em trajes impecáveis. Ao mesmo tempo, a 

sujeira na roupa pode ser vista como algo estranho que singulariza a personagem. O 

olhar dos irmãos para Caddy é justamente o foco através do qual o romance se 

desenvolve, uma vez que ela não tem voz durante a narrativa, mas é apresentada como 

uma construção pelas narrativas de seus irmãos Benjy, Quentin e Jason. Tentar 

compreender aquela menina com os fundilhos sujos no alto da árvore é a imagem 

central que representa o desenrolar de O som e a fúria.    

Kayser (2009) fornece um importante estudo sobre o grotesco em sua obra O 

grotesco: configuração na pintura e na literatura que serve de base para o 

levantamento de elementos grotescos nos textos selecionados para esta pesquisa. Ao 

                                                             
11 O termo tomboy refere-se a uma mulher que apresenta comportamento “tipicamente” masculino e até 

mesmo características físicas que lembrem um homem. Ela pode ter preferência por atividades e 

brincadeiras mais relacionadas à força física, como correr, subir em árvores e jogar bola. Na aparência, 

uma tomboy lembra o modo de vestir masculino podendo usar calças ou bermudas ao invés de vestidos e 

saias que remetem à vestimenta tradicionalmente feminina. 
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analisar o uso do termo nas artes, para depois explicar como o grotesco passou a ser 

identificado na literatura, o autor descreve um bom exemplo de uma composição 

grotesca, que pode ser lembrado agora para um esclarecimento do termo. Kayser (2009) 

descreve o detalhe de uma pilastra em que surgem as seguintes imagens: animais, 

plantas, galhos, folhas, candelabros, dentre outras, dispostas como em arranjos em que 

uma coisa oferece apoio à outra. Trata-se de uma obra de Rafael datada de 1515. O 

autor afirma que, embora as coisas retratadas sejam comuns, naturais e existentes no 

mudo real, a disposição destas é estranha “baseando-se no critério da verdade natural” 

(p. 2). Ele prossegue em suas ideias, através do seguinte questionamento: “como pode, 

na realidade, um talo suportar um telhado ou um candelabro, o adorno de um tímpano, e 

uma frágil delicada trepadeira carregar sobre si uma figura sentada, e como podem 

nascer de raízes e trepadeiras seres que são metade flor, metade figura humana?” (p. 2). 
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Figura 2 – Agostino veneziano. Grotesco (1490-1540) 

 

O questionamento é feito porque, apesar de os elementos não serem estranhos, 

estão dispostos de forma não usual, sugerindo uma ordem e relações diferentes das que 

são observadas no mundo natural. Assim, encontram-se “anulados neste mundo as 

ordens da natureza” (KAYSER, 2009, p. 3). Traçando um paralelo com o texto de 

Faulkner, por “ordens da natureza” pode-se entender o comportamento que era esperado 

de Caddy de se portar como uma dama. O excesso da personagem está em carregar o 

que resta dessas referências de vida, ou seja, ela traz, de fato, algo da típica dama do sul, 

mas também há a novidade: ela assume também um papel de liderança diante dos 

irmãos, cuida deles, brinca como um menino, sobe em árvores, suja-se de lama, dentre 

outras coisas. Há um excesso que transborda da personagem, mesmo quando adulta, 

pois ela consegue ser, em alguns momentos, a irmã virginal e, em outros, ter um 
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comportamento promíscuo. Para demonstrar esse algo a mais da personagem, há a 

necessidade de marcar de alguma forma diferente o corpo da personagem. Este é um 

recurso que esta pesquisa objetiva como ponto central de caracterização de personagens 

transgressoras nos contos a serem discutidos nos capítulos seguintes.  

Kayser (2009) utiliza, a imagem de uma gravação em cobre apresentada 

anteriormente feita por Agostino Veneziano, intitulada justamente Grotesco (1490-

1540), para exemplificar uma outra disposição grotesca. Nela é possível identificar, 

novamente, vários elementos que não apresentam nada de estranho quando vistos 

separadamente. Dentre eles são representados cavalos, vasos, lanças, espadas, crianças, 

homens e folhas. Da mesma forma como o detalhe da pilastra anteriormente descrito 

pelo autor, esta obra apresenta sua peculiaridade na disposição não natural de todos os 

elementos. Além de eles estarem representados todos ao mesmo tempo, criando um 

excesso, a forma como eles estão dispostos também cria um efeito estranho, caso seja 

buscada como uma chave de leitura as ordenações naturais observadas na natureza. É 

possível observar um homem com uma espécie de candelabro aboiado em sua cabeça de 

onde se seguem mais animais pendurados e todos envolvidos e apoiados por galhos. 

Estas não seriam disposições lógicas ou possíveis numa tentativa de leitura com base 

em referências prévias de ordenações possíveis e comuns observadas no mundo. Logo, a 

obra é grotesca pelo excesso e causa estranhamento por apresentar estas imagens em 

uma arrumação não típica e fora dos padrões. Assim podem ser vistas as personagens 

selecionadas para este estudo. 
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Figura 3 – Caddy Compson no alto da árvore
12

 

 

É possível fazer uma aproximação das figuras descritas por Kayser e da cena 

de Caddy no alto da árvore em O som e a fúria no que diz respeito a essa disposição de 

elementos de forma a criar um efeito grotesco e estranho. Caddy não carrega nada em 

seu corpo que não seja natural ou que pareça de outro mundo: é simplesmente uma 

                                                             
12

 Ilustração por Patrícia Perez, 2012. 
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menina com seu vestido sujo no alto de uma árvore. Os elementos que compõem a cena 

não poderiam ser mais naturais: uma menina em um belo vestido, uma árvore, lama, 

uma casa e outros meninos a observando de baixo. A forma como essas coisas estão 

dispostas é que causa o estranhamento. Se fosse o caso de um dos meninos estar sujo de 

lama no alto da árvore, a cena não seria tão marcante e não teria nada de diferente. 

Entretanto, não parecia natural dispor uma menina dessa forma, uma vez que o código 

de comportamento para uma dama não previa esta atitude. Há uma relação direta com 

os apontamentos de Kayser (2009, p. 6) sobre o grotesco, já que se observa “uma 

ruptura de qualquer ordenação, a participação de um mundo diferente, tal como aparece 

sensivelmente na ornamêntica grotesca, se torna para todo ser humano uma vivência, 

sobre cujo teor de realidade e verdade o pensar jamais alcançou o bom termo”.         

As características estranhas da cena podem ser ainda mais ressaltadas em 

contraponto com o paradigma de comportamento de uma típica dama do sul. Seguindo 

um padrão de análise em que as personagens “diferentes” podem ser destacadas por 

meio de um espelhamento, Caddy encontra seu contraponto na própria mãe, Caroline 

Compson. A figura materna da família Compson é a típica dama do velho sul dos 

Estados Unidos: uma mulher submissa, passiva, sem qualquer atitude e totalmente 

dependente da mão de obra de seus empregados negros. Caroline é o paradigma da 

Belle of the South, no qual Caddy não se encaixa.  

A mãe, Caroline, passa seus dias acamada, sem esboçar muitas ações ou tomar 

decisões na família. Este posicionamento, além de submisso, é favorável para que 

Caddy desenvolva um comportamento diferente. Segundo Westling (1996, p. 111), 

“sem mães, estas protagonistas femininas definem a si mesmas mais confortavelmente 

em termos masculinos”. Esse comportamento de Caroline pode ser visto como uma 

omissão favorável à quebra de um paradigma. A autora complementa este pensamento 

ao afirmar que “este problema é um profundo desconforto com as tradições da condição 

de ser mulher no sul. Uma das melhores táticas para ignorar convenções é omitir seus 

exemplos” (p. 111), da forma como Caroline Compson foi um exemplo quase que 

inexistente para sua filha, uma vez que estava sempre ausente.  

Caddy segue outro caminho ao não encontrar na mãe uma referência forte. As 

referências da personagem, desde pequena, são seus irmãos e as crianças negras com 

quem passa praticamente todo o seu tempo. A narrativa abrange a primeira metade do 

século XX, uma época em que o convívio de uma mulher com outras pessoas não 

pertencentes à sua família era muito restrito. O casamento era basicamente a única 
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forma para conviver com um homem. As mulheres, até os anos 1970, conviviam 

basicamente com as outras mulheres de sua própria família, não sendo comum haver 

interações sociais com outros grupos, muito menos com outros homens. A única 

alternativa restante à mulher para alcançar alguma interação social diferente fora de seu 

seio familiar, seria através dos contatos de seu próprio marido. 

A infância, no entanto poderia conceder certa liberdade até que a puberdade 

chegasse, permitindo algum convívio com outras crianças, como se as barreiras entre os 

sexos se apagassem um pouco. Durante este período, Caddy convive basicamente com 

seu irmão mais velho, Quentin, e com outros dois mais novos, Jason e Benjamin. Dessa 

convivência, a menina tem como referência os modos e brincadeiras de meninos, como 

correr pelo quintal, se sujar com lama, desbravar lugares desconhecidos na propriedade, 

dentre outras atividades típicas de garotos. Westling (1996, p. 111) afirma que tal 

liberdade neste período está “diretamente relacionada à tradição tomboy, tão querida aos 

corações dos pais ingleses e americanos desde os antigos tempos vitorianos”. É neste 

período antes da puberdade que seria possível identificar certa liberdade possível às 

meninas; um momento mais livre das convenções sociais. A liberdade nos tempos da 

infância concede à criança a possibilidade de correr, se sujar e ter um comportamento 

mais livre, papel esse bem aproveitado pela única menina das crianças Compson. 

Assim, por meio da liberdade da infância, a famosa cena da menina no alto da árvore foi 

possível. 

Caddy ainda assume vários papéis, o que contribui para um excesso presente 

na personagem. Ela tem uma atitude maternal para com seus irmãos, não só pelo 

carinho que sente por eles, mas também como uma forma de preencher o vazio deixado 

pela mãe no cuidado com as crianças. A menina anda constantemente com ou seus 

irmãos tomando conta deles – principalmente do caçula, Benjy, que é deficiente mental, 

ao explicar as coisas para ele e cuidar de sua segurança. Essa atitude maternal faz com 

que os irmãos a tenham como um modelo, principalmente Benjy, que seguia Caddy 

onde quer que fosse: “‘para, Benjy’. disse Caddy. ‘Você vai incomodar a mamãe. Para’. 

Mas eu não parei e quando ela foi embora eu fui atrás, e ela parou na escada e esperou 

eu parei também” (p. 40).  

A ausência da mãe deixa esse espaço aberto. Quando as crianças se aproximam 

da mãe esta está sempre de cama, sofrendo. Ninguém estranha ou critica esse 

posicionamento da senhora Compson porque este é visto como um comportamento 

normal, ou seja, ficar deitada no quarto por causa da doença, com um pedaço de pano 
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molhado na cabeça. Mas Caroline Compson passa muitos anos “adoentada”, sofrendo, 

frágil, sendo este o seu estado normal. Os anos se passam, o senhor Compson morre, 

Quentin comete suicídio, partes da propriedade vão sendo vendidas e Caroline 

permanece sendo a dama ausente e acamada. Caroline se entrega ao seu papel de mulher 

e o descreve em muitos momentos. Ela justifica sua ausência no lidar com os filhos ao 

dizer, por exemplo, que Benjy deveria ser deixado em algum lugar longe para que “ela 

pudesse ter um pouco de paz” (p. 40). Ela também deixa claro que acredita que não há 

nada a ser feito a respeito da situação da família –  o que remete ao fatalismo que assola 

o Velho Sul, e também à inércia associada à sua posição de mulher. Quando ela se 

depara com um problema descrito por Jason, através das lembranças de Benjy, Caroline 

esclarece o que deve fazer de seu destino: “‘Eu sei, eu sei’. A mãe disse. ‘A culpa é 

minha. Mas em breve eu não vou mais estar aqui, e você e o Jason vão viver bem 

melhor’. Começou a chorar.” (p. 58). Assim, percebe-se o sentimento de fatalismo
13

 

típico do sul constantemente assombrado pelo destino que não pode ser mudado.    

Em outra conversa com Jason, quando os dois discutiam o comportamento da 

senhorita Quentin, Caroline reafirma, mais uma vez, o quanto a matriarca tem um papel 

vazio: “eu sei que para você sou só um fardo e um estorvo’ ela diz chorando no 

travesseiro. ‘E eu não sei?’ Eu digo. ‘Há trinta anos que a senhora vive me dizendo isso. 

Até o Ben já deve estar sabendo’” (p. 176). Em outra conversa mais adiante, a dama do 

sul ainda complementa que faz parte do papel de uma mulher suportar, pois está nas 

suas funções sofrer, se sacrificar pela família e aguentar o que quer que seja como parte 

natural de sua trajetória, como revela a fala da própria personagem: “cabe a mim sofrer 

pelos meus filhos’. Ela diz. ‘Eu aguento” (p. 214).    

Além da função de mãe, Caddy assume um papel de líder, tanto entre seus 

irmãos quanto entre os criados negros, mesmo sendo a única menina no grupo. É ela 

quem dá as ordens, inventa as brincadeiras e guia o grupo nas aventuras, como no 

seguinte trecho narrado por Benjy em que ele relembra quando eles corriam atrás de um 

sapo, seguindo as ordens de Caddy: “Versh me largou no chão e Caddy pegou a minha 

mão e seguimos pelo caminho de tijolo. ‘Vem’. Caddy disse. ‘O sapo foi embora. Ele já 

saltou pro jardim’” (p. 28). 

                                                             
13 A palavra que é recorrentemente usada em inglês para descrever esse sentimento é doom. Este termo 

abrange os sentimentos de destruição, aceitação e impossibilidade de mudança do destino, ruína, sentença 

de julgamento que são característicos do fatalismo que é típico da região. Faulkner explorou bastante em 

sua obra um sentimento de fatalismo, como se não houvesse como escapar de uma situação. Este é o tom 

que define o Dixie Gongorism. 
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Na cena em que Caddy sobe na árvore, os outros meninos não queriam 

participar da atividade e apenas a observam. É a garota do grupo que tem a vontade de 

desbravar e a curiosidade de descobrir o que acontecia na casa naquele momento , 

enquanto os meninos se mostravam apáticos e apenas diziam que não queriam participar 

daquilo e que Caddy iria ser castigada, como insistia o criado Versh, ou que iriam 

dedurar o que ela estava fazendo para os adultos, como afirmava Jason. Mas Caddy 

persiste dando ordens:  

 

“Me ajuda a subir, Versh”. Disse Caddy. “Está bem”. Disse Versh. 

“Quem vai levar surra é você. Não é eu não”. Ele foi e levantou Caddy 
até o primeiro galho. Vimos os fundilhos da calcinha dela sujos de lama. 

Então não vimos mais Caddy. Ouvíamos o barulho da árvore. “O seu 

Jason falou que se você quebrar essa árvore ele te dá uma surra”. Disse 
Versh  (p. 38). 

 

Todos a observam posicionados embaixo da árvore até que Dilsey chega e 

pergunta por Caddy. Jason se limita a dizer:  

 

“Eu falei pra ela para não subir nessa árvore”. Disse Jason. “Eu vou 

contar que ela subiu”. “Que história é essa de subir na árvore?” Disse 
Dilsey. Ela veio e olhou para cima. “Caddy”. Dilsey disse. Os galhos 

começaram a tremer de novo. “Ô sua diaba”. Dilsey disse. “Desce daí”. 

“Silêncio”. Caddy disse. “Você não sabe que o papai mandou não fazer 

barulho?” (p. 44). 

 

 

Ao longo da narrativa algumas palavras e imagens são ligadas à Caddy que a 

associam à natureza: “então eu vi Caddy com flores no cabelo e um longo véu como o 

vento brilhando. Caddy. Caddy” (p. 40). Entretanto, quando Benjy identifica algo de 

estranho na cena em suas lembranças, o natural se dissipa da imagem da irmã: “e 

Quentin chutou T.P. e Caddy me abraçou e seu véu brilhante, e eu não consegui mais 

sentir o cheiro das árvores e eu comecei a chorar” (p. 40). Caddy já tinha dado início ao 

seu comportamento “estranho” de se relacionar com alguns homens antes do seu 

casamento, logo a aura de inocência associada à natureza como o cheiro de árvore que 

os irmãos conseguiam sentir nela foi perdido. Esta associação da jovem com uma aura 

de inocência virginal e natural já não era possível para descrever a irmã. Os papéis 

possíveis relacionados à Caddy e as tentativas de compreendê-la não dão conta de 

mostrar a complexidade e riqueza da personagem.      
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A menina mostrava-se muito próxima de seus irmãos, não devendo nada a eles 

em termos de brincadeiras e travessuras. No entanto, chegaria o momento em que 

Caddy teria que moldar suas atitudes ao que era esperado de uma dama de uma família 

importante do Sul: portar-se como uma lady, vestir-se bem, falar somente quando 

solicitada e criar uma boa impressão acerca de sua imagem para poder atrair um bom 

pretendente que quisesse se casar com ela. É justamente no exercício deste papel de 

dama que retorna a sombra estranha que já havia se manifestado sobre Caddy na 

imagem grotesca da menina no alto da árvore. Westling (1996) aponta que há 

consequências para uma garota que não consiga se portar como uma dama submissa 

conforme os anos da infância vão chegando ao seu fim. A autora afirma que “a menina 

que insiste na sua liberdade de menino, estando já na adolescência, se torna cada vez 

mais estranha, pois essa indulgência social passa a ser desaprovada. Ainda como 

menina, a tomboy ainda é encantadora, mas como adulta ela é grotesca” (WESTLING, 

1996, p. 113). Não seria a lama uma espécie de foreshadowing
14

, indicando que algo 

viria a manchar a imagem da Southern Belle? A lama é uma forma de ressaltar algo 

diferente na personagem – seu corpo sinaliza algo que estava escondido dentro dela, 

mas gritava para sair. Um pouco além disso, este elemento que marca a criança está 

associado à sujeira e parece matéria fecal, havendo um elemento de abjeto que acaba 

colocando a menina em uma posição de rebaixamento. Se o modo de ser de Caddy 

guardava algo de diferente, este traço de transgressão teve que ser externalizado de 

alguma forma, tornando-se uma marca aparente. 

Enquanto criança, Caddy ainda tinha o “cheiro de árvores” conforme seu irmão 

Benjy aponta; ela era relacionada a algo natural. Conforme os anos vão passando, este 

cheiro vai se perdendo, à medida que Caddy se distancia de seus irmãos e passa a ter um 

comportamento estranho. Ela passa a se relacionar com alguns homens e não é bem 

vista por isso. Perde-se, assim, a referência ao puro e natural – o cheiro de árvores que 

caracterizava a personagem vai sendo perdido. A alternativa seguinte para Caddy seria 

se casar com um bom partido e ter filhos, conforme fizera sua mãe e de acordo com o 

que era esperado de uma boa filha de uma família sulista aristocrática.    

Contudo, com tantas mudanças acontecendo no modo de ser, no lugar, na 

economia, dentre outras, seria este comportamento ainda compatível com o novo modo 

                                                             
14  Prenúncio. Trata-se de um termo que define a estratégia narrativa de anunciar, 

metaforicamente, um possível desenrolar futuro. Assim, um elemento como a lama na calcinha 
de Caddy quando ela era criança já poderia antecipar uma indicação do comportamento 

promíscuo que ela viria a desenvolver.   
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de vida? Sendo Caroline a típica dama do sul, faz parte do seu comportamento ser 

submissa ao marido e não ter muita atitude. Ela acaba por relegar a tarefa de criação dos 

seus filhos à empregada negra Dilsey. Mesmo os maiores cuidados requeridos para 

tomar conta de Benjy, que dispensa maior atenção, são relegados aos empregados. 

Muito do carinho dispensado às crianças partia dos cuidados maternos de Dilsey. 

A família Compson vivia em sua grande residência e, em termos de relações 

sociais, elas ocorriam principalmente entre seus próprios membros. Nesse contexto, 

havia também na casa uma família de empregados negros – herança do tempo da 

escravidão. Freyre (1933, p. 100) discorre sobre a propriedade e o funcionamento da 

casa grande da seguinte forma: 

 

A casa-grande abrigava uma rotina comandada pelo senhor de engenho, 

cuja estabilidade patriarcal estava apoiada no açúcar e no escravo. O suor 
do negro ajudava a dar aos alicerces da casa-grande sua consistência 

quase de fortaleza. Ela servia de cofre e de cemitério. Sob seu teto viviam 

os filhos, o capelão e as mulheres, que fundamentariam a colonização 
portuguesa no Brasil. Embora diretamente associada ao engenho de cana 

e ao patriarcalismo nortista, a casa-grande não era exclusiva dos senhores 

de engenho. Podia ser encontrada na paisagem do sul do país, nas 

plantações de café, como uma característica da cultura escravocrata e 
latifundiária do Brasil. 

 

 

Embora o trecho de Freyre seja referente ao contexto brasileiro da sociedade 

escravocrata, é possível utilizá-lo também como referência para o contexto em questão, 

do sul dos Estados Unidos. A família da negra Dilsey, que presta serviços aos 

Compsons, mora na casa da família branca e, ainda que a escravidão já tivesse sido 

abolida há muitos anos, as relações são mantidas de modo muito semelhante ao descrito 

por Freyre. O sistema que se criou a partir desta relação entre negros e brancos, no 

entanto, mostra-se muito abalado com a ruptura em uma forma de exploração que 

funcionava como um alicerce na manutenção do sistema de exploração latifundiário em 

propriedades gigantescas, às custas da mão de obra escrava.     

No terceiro capítulo narrado por Jason, percebe-se o movimento para a cidade 

e a mudança no modo de vida ocorrendo. A imigração e as diferenças entre norte e sul 

são destacadas por Jason:  

“Eu sou americano. Minha família tem um pouco do sangue francês, por 

que o meu nariz é assim. Mas eu sou americano, sim”. “Eu também”. Eu 
digo. “Agora nós somos poucos. Estou falando é daqueles sujeitos lá de 

Nova York que jogam e sempre ganham dos trouxas”(p. 186).  
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Os “trouxas” do sul são os “perdedores” depois da guerra, que foram 

massacrados pelo norte, que saiu como vencedor. E os vencedores passam a ser 

referência, a metrópole, o centro. Nova York passa a ser o centro e isto é mostrado no 

romance. A quebra da bolsa em 1929 ainda não tinha acontecido, mas pode-se sentir a 

presença do acontecimento chegando; é um presságio ruim que já se faz presente em 

1928, na narrativa, e que viria a afetar as vidas dos moradores da pequena cidade do sul: 

“eu não sei como numa cidade feito Nova York cabe gente o suficiente para arrancar 

tanto dinheiro de nós, os trouxas do interior. A gente se mata de trabalhar todos os dias, 

manda o dinheiro para lá e recebe de volta um pedacinho de papel: sua conta fechou a 

20,26” (p. 199).  

Jason estava investindo o fruto de seu trabalho duro em aplicações na bolsa. 

Pouco tempo depois, com a quebra da bolsa, ele viria a perder o dinheiro de tanto tempo 

de trabalho o que resultou na venda total do que restava da propriedade dos Compson. 

A antiga e enorme mansão foi vendida e desmembrada em imóveis pequenos dando fim 

ao que tinha sido um dia uma grande propriedade do velho sul.   

Contrapor a imagem do paradigma oferecido com a novidade, dentro de uma 

mesma obra, pode ser visto como uma forma de exaltar ainda mais a diferença de 

Caddy. Uma tentativa de aplicar uma chave de leitura já disponível, no caso 

representada por Caroline Compson, aquela que figura como a típica dama do sul, 

mostra-se frustrante, já que a filha está em um patamar diferente. Ainda mais distante 

está a filha que Caddy tem, a senhorita Quentin. Se Caddy já havia sido um modelo de 

transgressão, sua filha vai além: tem comportamento ainda mais estranho, fugindo da 

escola constantemente e roubando o dinheiro de seu tio Jason (dinheiro que, na verdade, 

havia sido mandado por Caddy para a criação da senhorita Quentin). A imagem grotesca 

da menina enlameada no alto da árvore inaugurada por Caddy prossegue em sua 

estranheza na atitude da filha, Quentin, quando esta sobe pela mesma árvore para passar 

pela janela de seu tio e levar o dinheiro. Posteriormente, ela foge com um homem de 

gravata que passava pela cidade – atitudes de forma alguma compatíveis com o 

comportamento de uma típica dama do sul. Além de tudo isso, não pode deixar de ser 

lembrado o fato de a senhorita Quentin ter um nome masculino que lhe fora dado em 

homenagem ao tio, Quentin. Esta característica tão diferente já anunciava que a filha de 

Caddy teria uma postura mais ativa ao assumir as rédeas de sua vida, não se encaixando 

no modelo submisso da dama do sul.  
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Aliás, será que este ainda era o velho sul das delicadas damas? O 

comportamento socialmente demandado para uma época ainda seria compatível com os 

anos que se passaram, já no final da década de 1920, quando a senhorita Quentin vive 

seus dias da juventude e se liberta da velha propriedade dos Compson? Ainda caberia 

viver como uma dama nessa época? As antigas mansões estavam sendo vendidas e 

desmembradas, inaugurando um tempo em que a grandiosidade da grande propriedade 

já não fazia sentido. A posse de uma propriedade gigantesca demandaria uma mão de 

obra imensa para uma época em que já não havia a mão de obra escrava para sustentar o 

gigantesco sistema agrário de cultivo das terras.  

Os negócios já eram outros e Jason Compson, que assumiu a liderança da 

família com o suicídio de Quentin, tentava se aventurar pela nova época e seus 

investimentos. Já não era da terra que vinha o sustento, mas sim dos negócios, comércio 

e aplicações, práticas que vieram do norte, não mais da riqueza da exploração das terras 

do velho sul. A propriedade da família já havia sido reduzida, quando parte foi vendida 

para financiar os estudos de Quentin em Harvard; e foi vendida de vez quando Jason se 

estabeleceu na cidade, em um pequeno cômodo. As grandes casas estavam sendo 

compradas e divididas em cômodos, reduzidas e desmembradas para adaptarem-se a um 

novo modo de vida.         

O efeito de todas as mudanças estava em como as pessoas percebiam e se 

adaptavam aos valores do passado e do presente. Quentin ficou preso ao passado, 

insistindo em buscar os velhos costumes na nova vida. Por isso sua briga constante com 

o relógio e com o tempo que passava. É interessante que Caddy não narra sua própria 

história, mas é narrada por cada um de seus irmãos, e nenhum deles alcança a 

completude e complexidade da personagem. Os três estavam presentes na cena em que 

observavam Caddy no alto da árvore, e através da qual sentimentos como desconforto, 

incompreensão e repulsa puderam ser despertados em cada um deles, ao avistar a 

menina enlameada, mas nunca plenamente narrados e compreendidos, exatamente pela 

tentativa de aplicação de um sistema de valores para compreender a irmã que já não se 

aplicava e ela. Assim, é alcançado um dos efeitos do grotesco, que é uma não 

identificação com a personagem. A composição grotesca que envolve Caddy no 

romance pode ser definida como “uma profunda poesia da desordem” (p. 3), conforme 

aponta O’Connor (1962).   

Caddy já estava além de todo o mundo do velho sul e não poderia ser explicada 

por seus antigos valores. Um episódio bastante interessante que ilustra esse fato é 
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narrado no posfácio da edição brasileira de O som e a fúria (2003) da editora Cosac. Na 

apresentação de personagens oferecida após a narração do romance, conta-se que Jason 

estava um dia em sua loja, já estabelecido na cidade, quando uma bibliotecária adentrou 

esbaforida pelo estabelecimento com uma foto de Caddy em suas mãos. A bibliotecária, 

em seu trabalho, havia encontrado uma foto de Caddy, mostrando a situação em que ela 

estava. Após ter saído da cidade, ninguém mais tinha tido contato com ela. Jason tivera 

algum contato, mas não sabia do seu paradeiro ou que vida levada, apenas havia 

recebido o bom dinheiro que a irmã tinha enviado para cuidar da senhorita Quentin. A 

bibliotecária estava chocada com o possível destino de Caddy que a foto sugeria: ela 

estava em algum lugar, provavelmente na Europa, com um homem ao seu lado, mas 

sem ser casada. A bibliotecária, em choque, julgava ser uma desgraça o destino de 

Caddy e afirmava a Jason que ela precisava ser salva da vida que levava. 

Por este episódio, observa-se, novamente, uma tentativa de aplicação de velhos 

valores na compreensão de Caddy que não funciona. A bibliotecária solteirona de uma 

cidadezinha do interior julga que Caddy levava uma vida de pecado. Jason não dá 

importância em salvar a irmã, uma vez que já estava perdida. Talvez ela estivesse 

mesmo perdida para a época e contexto ao qual insistiam em associá-la, mas ao qual ela 

já não pertencia. Quando a foto é descrita, é afirmado que Caddy estava belíssima e 

aparentava ser ainda a jovem de outrora, nem parecia ter sofrido a ação do tempo. Ela 

continuava linda, estava coberta de joias e tinha um sorriso no rosto. Será que poderia 

estar perdida e precisando ser salva de alguma coisa? Haveria alguma necessidade em 

ser aceita pelas pessoas do lugar de onde tinha vindo, pessoas que insistiam em usar 

valores do velho sul para descrever uma mulher que se desprendeu das antigas amarras 

e tinha ido além daquele contexto? Ela estava provavelmente morando na Europa, sem 

estar presa a um casamento, e em uma boa condição financeira, até porque sempre tinha 

enviado um bom dinheiro para que continuassem cuidando de sua filha. Mas pela 

“situação” em que ela se encontrava atualmente, poderia continuar sendo julgada como 

estranha por estar sozinha em outro lugar? Afinal, como poderia uma mulher se 

sustentar sozinha longe de sua família e sem marido?          

As palavras que Quentin usa para descrever Caddy têm como finalidade buscar 

definir e entender essa irmã que ele tanto ama, mas cujas atitudes ele não consegue 

compreender, quando estas se diferenciam do seu sistema de valores que corresponde ao 

comportamento de uma típica dama dentro do código de cavalheirismo do sul. Caddy 

passa a agir de forma promíscua, se relacionando com diversos homens ao longo da 
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narrativa, atitude que Quentin não consegue compreender, por não estar de acordo com 

o sistema de valores no qual acredita. Sua irmã não parecia agir de modo a valorizar 

todo o significado atribuído a coisas como virgindade e casamento. Em outras palavras, 

pode-se dizer que as atitudes de Caddy são representativas da transição para uma era 

que passa a ter outros valores e significados, mostrando a perda da aura romântica que 

cercava o Velho Sul e uma visão idealizada de uma coisa perdida, uma sociedade 

perdida e um modo de vida perdido.  Quentin ainda se prende ao papel masculino de 

defender uma dama, o chilvary code, e constrói sua própria ideia de masculinidade na 

função de proteger a irmã. Uma vez que ela é capaz de se colocar no mundo em uma 

posição na qual mostra sua individualidade de forma diferente aos papéis moldados por 

uma referência masculina, não faz mais sentido tentar aplicar o código cavalheiresco da 

forma como Quentin insiste em fazer.  

 

 

A estranha e independente Conceição de O quinze 

 

 

É possível identificar um modo de vida perdido e um sentimento de 

condenação e fatalismo parecido que assola o do sul dos Estados Unidos, as pessoas e 

as coisas, no romance O Quinze de Rachel de Queiroz. A personagem Conceição pode 

ser vista como expoente do estranho por ser muito diferente das outras mulheres da 

narrativa que servem de contraponto à protagonista da história, exaltando ainda mais o 

quanto ela é estranha. Além disso, da relação do homem com a terra brotam as figuras 

grotescas: os maltrapilhos castigados pela seca surgem por todos os lados, tentando 

escapar e encontrar melhores condições de vida, principalmente na saga da família de 

Chico Bento. 

É possível, assim, identificar elementos grotescos também neste romance da 

literatura brasileira, pois o contexto mostra-se propício à construção e caracterização por 

meio do grotesco. A riqueza do cenário produz um excesso que cria figuras estranhas, 

como já visto em O som e a fúria de Faulkner. A composição dos vários elementos 

grotescos usados na cena da menina no alto da árvore, na obra de Faulkner, discutida 

acima, nos deu subsídios para relacionar tais elementos à produção de um efeito de 

estranhamento e destacar a personagem como diferente. De forma parecida, esta 
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estratégia também pode ser observada em O Quinze, para marcar Conceição como uma 

mulher diferente. Assim, as personagens estão distantes de uma idealização e de padrões 

comuns, uma vez que o grotesco e o estranho são estratégias que dispõem elementos 

naturais de forma incomum a ponto de criar uma realidade de forma diferente, não 

idealizada.  

Conceição é uma professora independente que tem a sua própria renda e ainda 

não é casada. Somente esses fatos já seriam o bastante para destacar que a personagem é 

diferente, uma vez que existe no romance o contraponto das outras personagens 

femininas, primas e vizinhas de Conceição na mesma faixa etária, que mostram um 

outro tipo de comportamento. Essas outras mulheres ou já se casaram ou estão à procura 

de um casamento, moram com a família e não trabalham, mostrando que o modelo de 

comportamento vigente era bem diferente do adotado por Conceição. Além disso, essas 

personagens, mesmo habitando o mesmo contexto difícil a desolador, por causa da seca, 

mostram-se alheias aos problemas do local e se preocupam exclusivamente com 

questões próprias de sua esfera, como observar os rapazes da região, comentar quem 

poderia ter interesse nelas, falar sobre casamento e outros assuntos tipicamente 

associados à esfera privada da vida feminina burguesa. 

Conceição, por outro lado, costuma não adentrar nestes assuntos característicos 

compartilhados pelas outras mulheres com quem convive. Esse fator contribui para 

marcar certa solidão que a acompanha no trocar de ideias: ela não tem com quem 

compartilhar seu conhecimento. Constantemente, a professora é retratada como uma 

pessoa quieta e calada, como mostra a descrição da personagem nas primeiras páginas 

da narrativa: “a moça ultimou a tranca, levantou-se e pôs-se a cear, calada, abstraída” 

(p. 11). Ela tem uma rotina diferente, costuma ler bastante e é contemplativa: “colocou a 

luz sobre uma mesinha, bem junto da cama – a velha cama de casal da fazenda – e pôs-

se um tempo à janela, olhando o céu. (...) Foi à estante. Procurou, bocejando, um livro. 

Escolheu uns quatro ou cinco, que pôs na mesa, junto ao farol” (p. 12). Ao buscar mais 

detalhes sobre a personagem, observa-se que “Conceição tinha vinte e dois anos e não 

falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham-se ido embora com os 

dezoito anos e o tempo de normalista; dizia alegremente que nascera solteirona” (p. 13).  

Enquanto ela não se mostra preocupada ou triste por estar solteira, sua avó, 

mãe Nácia, aponta que isto não parecia ser uma coisa normal e preocupa-se com a neta. 
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Mãe Nácia afirma que a neta era estranha por seu comportamento e suas ideias, não 

conseguia entender quando esta ficava até tarde lendo e repreendia esse comportamento: 

“apaga esta luz, menina! Já é meia-noite” (p. 13). A avó continuava preocupada diante 

deste comportamento diferente da neta: “encolhia os ombros e sentenciava que mulher 

que não casa é um aleijão” (p. 13). Essa repreensão ocorre por um não entendimento, já 

que o comportamento da neta não era compatível com o de outras moças, e seria uma 

tentativa de fazer com que a jovem compreendesse como proceder de acordo com os 

moldes sociais. No próprio romance é apresentado um parágrafo importante de 

questionamento sobre o comportamento de Conceição e como esse é percebido pelas 

demais pessoas:  

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. 
Chegava 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 (p. 13).  

 

Como consequência desta peculiaridade de seu modo de ser, Conceição é 

marcadamente diferente do padrão de comportamento das mulheres que a cercam. Dona 

Nácia funciona como uma referência, lembrando, a todo momento, como é o paradigma 

feminino e o quanto a neta está alheia à realidade. Existe um conjunto social no qual 

Conceição é estranha. As primas e vizinhas também funcionam para destacar Conceição 

por meio da estratégia de contrapor opostos, pois, desta forma, as características 

diferentes são ressaltadas. 

Conceição desafia a norma em termos de comportamento e atitudes.  Esse 

desafio ao “natural” remete a uma outra obra que também fornece conceitos nos quais 

este estudo busca embasamentos na identificação de traços estranhos nas personagens 

femininas. Em “O estranho” (1919), Freud assinala o efeito que elementos conhecidos 

dispostos e combinados de forma incomum podem causar. Assim, como a já descrita 

composição estranha e grotesca de Caddy é possível apontar disposições 

comportamentais bastante esquisitas em O Quinze que destacam a professora 

protagonista do romance das demais personagens.   

Conceição tem uma independência que chega a assustar. Por ter seu emprego, 

ela não depende de um casamento para dar seguimento à sua vida. Vicente, interesse 
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amoroso de Conceição, mostra-se sempre com um pé atrás diante da moça, o que leva 

ao drama de comunicação entre os personagens, através do qual a relação entre os dois 

(não) se desenvolve. A professora estava acostumada e ter suas próprias ideias, era uma 

pessoa inteligente, estudada e “acostumada a pensar por si, a viver isolada, criara para 

seu uso ideias e preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes ousados” (p. 14). Esse 

tipo de pensamento livre e independente não era compatível com o jeito de ser de uma 

mulher, e por isso, era capaz de assustar um homem do campo que nunca saiu do lugar 

onde vive e cheio de pensamentos simples como Vicente.   

Freud prossegue em seus apontamentos com uma explicação, ao dizer que “o 

estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há 

muito familiar” (p. 238). Assim como o grotesco, dizer que algo é estranho não implica 

uma relação com algo sobrenatural ou incomum. As descrições de obras de arte que 

apresentam os elementos do grotesco descritos por Kayser aqui apresentados mostraram 

isso muito bem, uma vez que todos os elementos das composições eram normais, 

comuns e naturais.  Caddy e Conceição também são mulheres fisicamente normais, não 

apresentam qualquer deformidade que pudesse causar horror, mas há algo de diferente 

que causa grande estranheza nas personagens. Freud prossegue apontando: “como isso é 

possível, em que circunstâncias o familiar pode tornar-se estranho e assustador” (p. 

244).  

Conceição não apresenta nada estranho ou grotesco na sua forma física, então 

ela está relacionada ao que Freud chama de heimlich, que, segundo ele, trata-se daquilo 

que é “pertencente à casa, não estranho, conhecido, familiar, doméstico, amistoso,  

íntimo, amigavelmente confortável, o que desperta uma sensação de repouso agradável 

e de segurança” (p. 246). Essa é a sensação despertada, de início, no encontro com a 

professora, como o próprio Vicente relata se sentir em relação a ela algumas vezes, no 

princípio da narrativa. Entretanto, assim como no que já foi apontado acerca do efeito 

do grotesco, há nessas características amistosas de Conceição um excesso de 

conhecimento, de zelo para com os outros, de cuidados, de sabedoria e tudo ao mesmo 

tempo, o que passa a torná-la estranha. O que poderia ser “familiar”, conhecido e 

admirado transforma-se em algo estranho e afastado perante as outras pessoas que 

tentam compreender o diferente por trás da personagem. Parece haver algo escondido e 

secreto, uma vez que as chaves de leitura aplicadas na tentativa de compreender a 

professora não dão conta de defini-la. Como Freud continua pontuando, heimlich remete 
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ao que “é ou está escondido, oculto da vista, de modo que os outros não consigam saber, 

sonegado aos outros. Secreto, privado, sorrateiro, suspeito. Num sentido diferente, 

como afastado do conhecimento, inconsciente… tem também o significado daquilo que 

é obscuro, inacessível ao conhecimento” (p. 246).  

Através do conceito de Unheimlich entende-se aquilo que pode estar oculto, 

tornando-se misterioso, sobrenatural e podendo despertar um certo temor: “Unheimlich 

é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz. Por um 

lado significa o que é familiar e agradável e, por outro, o que está oculto e se mantém 

fora da vista” (FREUD, 1996, p. 247). Assim, quanto mais as características diferentes 

de Conceição vão aflorando, mais a personagem vai ficando distante dos demais pela 

incompreensão destes. A professora alcança um nível que transcende a compreensão 

comum, o que a torna estanha. Assim como Caddy, que não tinha sido totalmente 

compreendida, mesmo após as três narrativas de cada um dos seus irmãos, Conceição 

está marcada por um efeito de afastamento.    

Um homem simples da terra como Vicente estava disposto da seguinte forma, 

no seguinte contexto:  

encostado a uma jurema seca, defronte ao juazeiro que a foice dos cabras 

ia pouco a pouco mutilando, Vicente dirigia a distribuição da rama verde 
ao gado. Reses magras, com grandes ossos agudos furando o couro das 

ancas, devoravam confiadamente os rebentões que a ponta dos terçados 

espalhava pelo chão” (p. 15).  

 

É nesse ambiente desolador e castigado pela seca que habita Vicente, primo de 

Conceição, que tentava compreender a professora. Ele persiste em manter o gado e a 

propriedade numa época em que todos já haviam abandonado as terras e a grande 

propriedade, devido às mazelas causadas pela seca e pela dificuldade em administrar 

propriedades tão grandes. Muitos migraram para a cidade, na esperança de ter uma vida 

mais fácil e por terem desistido de lutar contra um ambiente desfavorável em que tudo 

morre. Vicente, no entanto, era um dos poucos que permaneciam lutando contra um 

modo de vida já anacrônico: ele tomava conta da propriedade praticamente sozinho, 

alimentava o gado, fazia todos os serviços possíveis e se desgastava queimando sua pele 

no sol, numa terra seca que era molhada penas por seu suor dia a dia. Não restavam 

muitas opções, além de largar tudo, como muitos já haviam feito. Ao avaliar as saídas 
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possíveis, Vicente se depara com a realidade em que os animais, castigados pela seca, 

tinha se tornado figuras horrendas. Os ossos forçando a pele seca criavam uma imagem 

grotesca:  

imaginara retirar uma porção de gado para a serra. Mas, sabia lá? Na 
serra, também, o recurso falta... Também o pasto seca... Também a água 

dos riachos afina, até se transformar num fio gotejante e transparente. 

Além disso, a viagem sem pasto, sem bebida certa, havia de ser um 
horror, morreria tudo” (p. 15).  

 

A paisagem contribuía para a formação de imagens cada vez mais estranhas e 

grotescas. As pessoas também foram sendo moldadas pelo local a ponto de se tornarem 

figuras distorcidas, com ossos pontudos, pouca carne, torcidas e desoladas. A família do 

retirante Chico Bento foi bastante maltrata pelas condições desfavoráveis. Eles 

atravessavam de terras em terras buscando melhores condições e um trabalho, o que 

representa bem o quanto o contexto é favorável para a formação de tipos estranhos e 

grotescos. A mulher de Chico Bento é descrita da seguinte forma: 

Chico Bento olhou dolorosamente a mulher. O cabelo, em falripas sujas, 
como que gasto, acabado, caía por cima do rosto, envesgando os olhos, 

roçando na boca. A pele, empretecida, como uma casca, pregueava nos 

braços e nos peitos, que o casaco e a camisa rasgada descobriam. A saia 
roída se apertava na cintura em dobras sórdidas; e se enrolava nos ossos 

das pernas, como um pano posto a enxugar se enrola nas estacas da cerca 

(p. 67). 

 

O contexto que degrada as pessoas e animais produz figuras grotescas, típicas 

em obras regionalistas. Até mesmo Vicente era um homem queimado pelo sol, com a 

pele estragada e as mãos duras de tanto lidar com a dureza do lugar. Essas figuras 

ficavam cada vez mais estranhas quanto mais sofriam com a seca, como no caso da 

esposa do Chico Bento. A seca, o calor e o sol castigavam de tal forma que Chico Bento 

e sua esposa, Cordulina, tinham até seus pensamentos e percepção afetados. A 

percepção de uma pessoa tão castigada era afetada de tal forma que as imagens mentais 

eram embaralhadas e dispostas de forma confusa. Em uma disposição tipicamente 

grotesca, vários elementos são amontoados criando um emaranhado com excesso de 

coisas em relações estranhas, como sentem os dois personagens no seguinte trecho:  

Depois sua pobre cabeça dolorida entrou a tresvariar; a vista turbou-se 

como as ideias; confundiu as duas imagens, a real e a avocada, e seus 
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olhos visionaram uma Cordulina fantástica, magra como a morte, coberta 

de grandes panos brancos, pendendo-lhe das orelhas duas argolas de 

ouro, que cresciam, cresciam, até atingir o tamanho do sol (p. 67).    

   

Diante de um contexto tão desolador, o irmão de Vicente serve de contraponto, 

por ter buscado logo cedo um destino diferente do que lutar contra a terra seca. Ele 

havia ido para a cidade, estudou, se formou e construiu sua vida longe do espaço 

agrário. Agora, só andava elegante, falava bem, era bem instruído e admirado, mas era 

uma exceção, destacando-se dos demais personagens.  

Vicente também serve como um contraponto, mas em relação à figura de 

Conceição. A imagem descrita do personagem remete ao herói típico ligado à natureza; 

como um desbravador forte que lida com a terra e também como o homem rústico de 

modos simples: “Vicente se despediu, e montou ligeiro no cavalo que arrancou de 

galope (...). Todo o dia a cavalo, trabalhando, alegre e dedicado, Vicente sempre fora 

assim, amigo do mato, do sertão, de tudo que era inculto e rude” (p. 20). A figura de 

modos grosseiros contrasta com a culta Conceição, despertando a estranheza que separa 

os personagens. A moça tem consciência de que eles são muito diferentes e, mesmo 

com a rudeza, Vicente também alcança este nível de compreensão da diferença entre ele 

e Conceição, ao longo do romance.  

Há uma certa aura de novidade e desconhecido quando Vicente descreve a 

inteligência de Conceição de início, pois ela parece mais interessante do que as outras 

moças: “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 dentre de um confuso montão de trapos de 

chita” (p. 47). Entretanto, o pouco que há de positivo na percepção de Conceição logo 

se dissipa. O pouco efeito de admiração pelo diferente é encontrado, ao longo do 

romance, apenas na passagem acima. O efeito predominante é o que destaca a distância, 

passando para a solidão e o estranhamento. Poucas palavras seguindo o raro elogio, 

Vicente aponta a estranheza da figura da professora que prevalece no romance e aponta 

para a solidão: “no entanto, agora, Conceição estava bem longe” (p. 47). 

A peculiaridade da personagem gera críticas, isolamento, solidão, e intimida as 

demais pessoas. Vicente afirma como ele sente este efeito de forma bem clara no 

seguinte trecho: “de começo, ela o intimidara. Supôs que o visse com o mesmo olhar de 
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superioridade meio compassiva que seu irmão (...) e no seu orgulho áspero, como uma 

porta hostil que se fecha, fechou-se a qualquer intimidade com a prima” (p. 46). Ao 

longo da narrativa ele se sente cada vez mais intimidado pela diferença, pois, “foi 

descobrindo uma Conceição desconhecida e afastada, tão diferente dele próprio, que, 

parecia, nunca coisa nenhuma os aproximara (...). Quando saiu, ia debaixo dum 

sentimento de desgosto, vago, mas opressivo. Por que estava Conceição tão longínqua e 

distraída?” (p. 80). A inteligência e percepção de Conceição também deixam claro para 

ela que a distância entre ela e o vaqueiro nunca seria reduzida. Ela afirma que: 

 

Ele era bom de ouvir e de olhar, como uma bela paisagem, de quem só se 

exigisse beleza e cor. 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. (p. 81) 

 

E as críticas, cada vez mais duras, permanecem para a estranha Conceição. Ser 

diferente não servia para nada naquele lugar. O seguinte diálogo travado entre Dona 

Nácia e a neta mostra justamente como a inadequação da professora era cada vez mais 

pontuada: 

– Já de Volta, Mãe Nácia? 

– E você sem largar esse livro! Até em hora de missa! (...) 
– Lá vem Mãe Nácia com briga! Não é domingo? Estou descansando. (...) 

_ E esses livros prestam pra 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... 

– De que se trata? Você sabe que eu não entendo francês... (...) 

– 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? (p. 124) 
 

Freyre descreve, no seguinte trecho de Casa grande e senzala, o destino 

reservado a uma dama típica criada nos moldes de uma sociedade patriarcal: 

 

 

Foi geral, no Brasil, o costume de as mulheres casarem cedo. Aos doze, 

treze, quatorze anos. Com filha solteira de quinze anos dentro de casa já 

começavam os pais a se inquietar e a fazer promessa a Santo Antonio ou 
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São João. Antes dos vinte anos, estava a moça solteirona. (...) Quem 

tivesse sua filha, que a casasse meninota. Porque depois de certa idade as 

mulheres pareciam não oferecer o mesmo sabor de virgens ou donzelas 
que aos doze ou aos treze anos. Já não conservavam o provocante verdor 

de meninas-moças apreciado pelos maridos de trinta, quarenta anos. Às 

vezes de cinquenta, sessenta e até de setenta (p. 400). 
 

 

Embora Freyre esteja se referindo ao contexto brasileiro, essas palavras 

poderiam igualmente ser usadas para definir o possível destino de uma jovem criada no 

sul dos Estados Unidos. Da mesma forma, o mesmo trecho pode ser aproveitado para as 

jovens que habitam o romance O Quinze de Rachel de Queiroz. O conjunto feminino do 

qual Caddy e Conceição se destacam busca exatamente o que Freyre aponta no trecho 

anterior por ser este o padrão de comportamento: obedecer aos pais, conviver com a 

família, buscar logo um casamento para não correr o risco de ter qualquer 

comportamento diferente que pudesse sair desse padrão ideal, o que seria julgado como 

estranho.   

Ao sair da esfera do comum, as personagens escolhidas atraem um olhar 

curioso. As pessoas que as observam tentam aplicar seus referenciais prévios e 

conhecimento de mundo para defini-las, como havia feito o estudante de engenharia no 

episódio ocorrido em Recife narrado na abertura deste capítulo. Se, no início do século 

XX, Faulkner e Rachel de Queiroz já mostravam as matrizes de algo diferente em suas 

personagens, ainda hoje e mesmo com acesso à informação, troca de culturas e outros 

trânsitos de ideias mais viáveis do que nos séculos passados, é possível observar a força 

dos estereótipos e a prática comum de aplicação de uma chave de leitura com base nos 

mesmos paradigmas para a interpretação e formação de valores.  

E qual seria o efeito causado diante da frustração diante da tentativa fracassada 

de uma leitura por meio de estereótipos? Na página que encerra o romance O Quinze, 

Vicente, frente à impossibilidade de encontrar na figura de Conceição uma referência 

acolhedora da imagem padrão de mulher associada à submissão ao casamento e a um 

marido e disposta a viver em função dos cuidados com a casa e a família, sente-se 

frustrado e se afasta. Na última cena, Vicente praticamente corre da prima ao pular no 

cavalo e ir para longe, “afundando as esporas no animal, que arrancou em um grande 

impulso. E Conceição o viu sumir-se no nevoeiro dourado da noite, passando a galope, 

como um fantasma, por ente o vulto sombrio dos serrotes” (p. 150). Talvez a 

incompreensão cause a fuga de Vicente que pode ter enfrentado um misto de 
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sentimentos: ele se sentiu inferior, talvez com medo diante do desconhecido e bastante 

intimidado pela força, independência e inteligência da professora.        

Desta forma, o que se buscou mostrar neste capítulo foi como Caddy Compson 

e Conceição carregam as matrizes do grotesco e do estranho, que vão ser de grande 

importância e alcançar ainda mais força nos capítulos seguintes na construção de suas 

sucessoras, representadas pelas personagens de Carson McCullers, Flannery O’Connor 

e Adelice Souza. Os excessos e as tentativas frustradas de “ler” estas mulheres 

diferentes a partir de referências e padrões comuns de comportamento feminino passam 

a ser tão grandes que tudo aquilo que permanecia escondido passa a saltar nos corpos 

das personagens, mostrando o quanto elas são diferentes – por meio de, por exemplo, 

uma perna de pau, uma mão agarrada ao corpo, e outros traços não usuais. Esses 

elementos estranhos que “gritam” nos corpos dessas mulheres ganharão mais força nos 

próximos capítulos, para serem contrastados com uma análise mais profunda dos 

estereótipos femininos encontrados nas literaturas dos dois contextos em questão, dos 

Estados Unidos e Brasil. 
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Capítulo 3 

 

O Velho Sul: antigas damas e cavalheiros dando 

lugar a estranhas mulheres 

 

Eu descobri que qualquer coisa que venha do Sul vai ser 

chamada de grotesca pelos leitores do Norte, a menos que seja 

grotesca, neste caso, vai ser chamada de realista. 

Flannery O’Connor 

 

A culpa de Aristóteles – mulheres desafiando a ordem  

 

Adelice Souza pontuou na entrevista que integra este estudo
15

 que Aristóteles 

pode ser considerado o culpado pela busca que as pessoas fazem, de uma forma geral, 

por referências que situem aquilo que é observado em uma ordenação que remeta a uma 

noção de começo, meio e fim. O belo, segundo Aristóteles, foi definido a partir de 

critérios que incluem ordenação, simetria, composição e equilíbrio. Além disso, o belo 

deve alcançar uma totalidade que possa ser compreendida em uma visada. Nesse ponto, 

a falta de uma certa característica ou o excesso dela causará um desequilíbrio que 

impossibilitará a associação com o belo. Assim, composições que pequem pelo excesso 

e pelo incomum e que apresentem uma ordenação fora do padrão e com muitos detalhes 

não podem ser compreendidas em sua totalidade apenas com um olhar, não sendo 

possível uma associação com tais critérios de beleza. 

O belo aristotélico é pautado em um equilíbrio que, uma vez atingido, leva ao 

sublime. Alcançar um senso de totalidade do objeto é fundamental para que se tenha a 

noção do belo, que é garantida pela ordenação que leva à compreensão da existência de 

princípio, meio e fim, que contribui para que esse sistema possa ser memorizado e 

                                                             
15

 Cf. anexo 
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utilizado como um parâmetro de referência. Assim, está formado um conjunto de 

valores que remete aos paradigmas. No capítulo 1 foi apresentada uma narrativa de uma 

mulher diferente que trabalha no Recife e que é lida a partir de critérios pré-

estabelecidos que buscam uma ordenação. No entanto, como essa leitura não foi 

possível, ela não é associada com o belo. As personagens femininas dos contos a serem 

analisados a partir deste capítulo também passam por um fenômeno similar: elas não 

são associadas com o belo e tampouco podem ser apreendidas em apenas um olhar com 

base em sistemas de valores que busquem uma ordenação comum.  

Freud (1996) já havia colocado que há “extensos tratados de estética que, em 

geral, preferem preocupar-se com o que é belo, atraente e sublime – isto é, com 

sentimentos de natureza positiva e com as circunstâncias e os objetivos que os trazem à 

tona, mais do que com os sentimentos opostos, de repulsa e aflição” (p. 233). As 

protagonistas dos contos selecionados para este estudo foram escolhidas justamente por 

desafiarem os critérios de ordenação e serem associadas, portanto, com o estranho e o 

grotesco e não com o belo. O objetivo desta pesquisa não é fazer um levantamento da 

noção de belo ao longo do tempo, mas sim refletir sobre a necessidade de busca de 

referências familiares e sobre como o familiar remete a ordenações criadas a partir da 

formação de paradigmas de comportamento sociais. As postulações de Aristóteles sobre 

o belo são essenciais para ilustrar como funciona essa necessidade de busca por 

referências familiares, que, como explica Freud, preocupa-se com o belo e o sublime, o 

que vai resultar em uma dificuldade de apreensão das personagens estranhas – uma vez 

que elas não podem ser lidas pelos mesmos critérios de ordenação e acabam por tirar o 

público de sua zona de conforto, ao suscitar sentimentos como incompreensão, aflição e 

até mesmo repulsa.  

Assim, veremos nas histórias a mesma tentativa frustrada de leitura de algo 

novo pelos parâmetros de um sistema de valores que não se aplica. As personagens 

trazem características físicas estranhas quando lidas com base em um sistema ordenado; 

contudo, tais características são uma forma de mostrar justamente que elas se 

diferenciam desse sistema. Amélia traz um exagero nas suas formas, representando o 

quanto ela está além das características femininas; e Joy, com sua perna de pau, é 

observada com curiosidade por ser diferente de todas as mulheres com quem convive e 

por trazer um tipo de conhecimento que ninguém onde vive é capaz de compreender. As 

distorções físicas dessas personagens se mostram representativas de algo diferente que 
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trazem e que passa a gritar em seus corpos, conforme será mostrado através de uma 

análise do conto “Gente boa da roça”, de Flannery O’Connor e a novela A balada do 

café triste, de Carson McCullers.  

 

Revisitando a Southern Belle e o Velho sul 

 

As histórias de McCullers e O’Connor ocorrem no velho sul dos estados 

Unidos e é desta relação com a terra que vem uma longa associação da mulher com o 

espaço natural, que, no entanto, é desafiada nos contos selecionados para este estudo. 

De acordo com Westling (1996), o sul tinha sido “forçado a encarar algumas verdades 

muito sérias, não disponíveis em outras partes do país, como o sentimento de derrota 

trágica e uma visão sacramentada do mundo natural” (p. 133). Nos contos de Adelice 

Souza a serem discutidos posteriormente, será possível verificar que este distanciamento 

da paisagem rural torna-se ainda mais evidente provocando uma espécie de apagamento 

do elemento local, o que contribui para universalizar as personagens, uma vez que elas 

estão mais soltas e desprendidas do elemento local típico das narrativas regionalistas. Se 

uma associação histórica feita entre o feminino e a terra era a regra a ser seguida, as 

personagens transgressoras são aquelas que podem se desprender da terra onde vivem. 

Caddy Compson havia deixado sua cidade para se tornar uma personagem cada vez 

mais cosmopolita vivendo na Europa e não mais no velho Sul. Assim, as associações de 

longo termo remetendo a uma visão da terra como espaço fértil, tal como a mulher, e os 

contornos sagrados que a paisagem ganha na literatura regionalista vão perdendo 

espaço, uma vez que transgredir esse local também representa uma esquisitice e uma 

diferença das personagens grotescas dos contos selecionados para este estudo. Essas 

paisagens, entretanto, vão ficando cada vez mais como o resto do país por estarem em 

mudança, o que mostra que os valores estão se perdendo e dando lugar a ideias 

diferentes.  

Continuando sobre o espaço do Velho Sul, Presley (1972) diz que “o velho 

sistema agricultor do sul depenou a terra e deixou uma sociedade emocionalmente 

subdesenvolvida e instável” (p. 37). Os valores que tendem a ser associados ao velho 

Sul, como mostrados no capítulo 1, já não remetem à grandiosidade que juntava o 
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elemento local e os bons valores trazidos da Europa formando um ideal de 

comportamento. Após a derrota na guerra de secessão, a força do derrotado foi ficando 

cada vez mais combalida, e seus ideais não se manteriam mais como o sistema vigente, 

substituído por outros valores, os do vencedor. Esta mudança é bem mostrada no conto 

“Gente boa da roça”, a ser discutido a seguir, através do personagem Manley Pointer, 

que cria uma imagem de bom moço do interior, associando-se a valores como religião, 

cavalheirismo e bons costumes, para criar uma imagem confiável que remete ao sistema 

de valores do velho sul. Desta forma, “tal história não somente gira em torno de 

modelos de feminilidade opressores, mas também da escravidão e seu trágico legado e 

de um patriotismo regional fatal, o que se torna marcado nos corpos” (WHITE, 2003, p. 

46).    

O código de cavalheirismo dizia que um homem era responsável pela honra de 

uma dama, sistema esse que é ignorado no conto de O’Connor. Ainda de acordo com os 

valores tradicionais, uma dama deveria esperar pelo casamento, com o objetivo de 

constituir uma família, valores esses que são deixados de lado pelas protagonistas dos 

dois contos estudados neste capítulo. Assim, as protagonistas das histórias são marcadas 

por “pequenos atos desafiadores ou desastrosos que vão continuamente fazer delas 

falhas pelos padrões aplicados à dama do sul” (WESTLING, 1996, p. 178). Embora 

possam ser vistas como possuidoras de características positivas – como, por exemplo, o 

conhecimento que adquiriram, o que poderia fazer com que ocupassem uma posição de 

liderança e respeito atuando na sociedade –, as personagens acabam sendo punidas por 

sua diferença desafiadora da ordem. É interessante observar que elas são punidas 

exatamente pela ótica masculina, que logo trata de coloca-las de volta em uma posição 

inferior e submissa, uma vez que elas tinham ocupado um espaço superior.  

As mulheres passam a agir em espaços sociais não mais associados à esfera 

privada e à esfera do lar e da vida doméstica. Elas buscam informação em outros lugares 

– como Joy, que vai estudar em outra cidade e volta uma pessoa bastante diferente dos 

demais habitantes da pequena cidade que habita. Assim, a histórica associação entre o 

feminino e a terra começa a se perder nestas histórias. As personagens já não precisam 

fincar suas raízes no local onde vivem constituindo uma família e mostram ter outras 

opções válidas como focar no trabalho, como Amélia, ou buscar os estudos, como Joy, 

o que possibilita outros espaços de ação. A personagem Amélia de McCullers é dona de 

terras, mas elas nunca são mencionadas ou aparecem na história. A protagonista de A 
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balada do café triste é sempre associada ao espaço mais urbano da comunidade onde 

vive, não ao espaço da terra e plantações. Embora a narrativa deixe claro que muito da 

fortuna da senhorita Amélia venha da terra, este não é um espaço de ação explorado na 

história, como seria habitual na literatura regionalista. O’Connor também mostra sua 

personagem deslocada quando esta retorna da cidade grande, para onde tinha ido 

desenvolver seus estudos. Na propriedade de sua família, o conhecimento de Joy, 

adquirido após muitos anos de estudo parece não ter serventia nenhuma. 

As personagens não precisam de proteção desafiando o código cavalheiresco 

do velho sul. White (2003) aponta como fator criador desta forma de “proteção” em 

relação à mulher juntamente com o preconceito criado acerca dos negros na época da 

escravidão que “enquanto eram cruelmente pintados como estupradores em potencial, 

tornou-se uma obrigação de cada homem do sul proteger sua esposa, filhas e mãe” (p. 

40). Entretanto, é importante ressaltar que tal fomentação, além de preconceituosa 

acerca da população negra, tinha o objetivo de criar uma forma de controle e vigilância 

masculina acerca da mulher. Seria interessante por uma questão de manutenção do 

modo burguês em assegurar e controlar já que as “mulheres brancas eram mostradas 

como presas, tão vulneráveis e passivas precisando da proteção de seus cavaleiros 

vestidos de branco” (WHITE, 2003, p. 49). 

Em meio a essas associações típicas e até mesmo históricas entre a mulher e a 

terra, é possível voltar à imagem da Southern Belle que é justamente o padrão do qual as 

personagens transgressoras presentes nos contos escolhidos para este estudo vão se 

distanciando cada vez mais. No entanto, as personagens terminam punidas após 

colocarem-se em uma posição superior, como mostrado a seguir nas análises de como 

isto ocorre em cada história. Era muito comum uma associação da mulher com um 

histórico de sofrimento envolvendo males tais como doenças mentais ou histeria. Na 

verdade, tais problemas eram comunmente associados às mulheres uma vez que estas 

acabavam passando por uma vida de regras e repressões que as tornavam suscetíveis a 

tal comportamento pela renúncia de vontades e opiniões em favor da adequação a um 

molde de comportamento. No entanto, as narrativas das autoras sulistas dessa época 

começam a mostrar algumas personagens que se destacam por conseguirem fugir desse 

destino de repressão. Segundo White (2003) a ficção dessas autoras “desafia as 

idealizadas e (...) opressoras visões do caráter feminino branco sulista – a dama do sul – 

que dominou o regime de gênero desde o período antes da guerra até o presente” (p. 46). 
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“Gente boa da roça” (mas que rouba uma perna de pau) 

 

A protagonista do conto “Gente boa da roça”, de Flannery O’Connor é mais 

uma das mulheres esquisitas selecionadas para este estudo. Primeiramente, é importante 

esclarecer que há algo diferente nela desde o nome. Ela havia recebido o nome de 

Allegra
16

, mas ao completar vinte e um anos e ir para a faculdade, a moça decide trocar 

seu nome para Hulga, o que causa um grande descontentamento em sua mãe, a senhora 

Hopewell, que “estava certa de que [sua filha] pensara e repensara muito até chegar ao 

nome mais horroroso existente em qualquer língua” (O’CONNOR, 2008, p. 349).  

A escolha de outro nome com o qual pudesse se identificar já mostra um 

posicionamento diferente da personagem. A opção pelo nome Hulga pode ser vista 

como uma tentativa de escapar de um caminho escolhido por sua mãe, em busca de um 

caminho próprio e diferente, de um nome que melhor lhe represente: “um dos seus 

grandes triunfos foi o fato de sua mão não ter sido capaz de transformar seu próprio pó 

em Allegra, se bem que o maior de todos fosse ela mesma ter podido transformá-lo em 

Hulga” (O’CONNOR, 2008, p. 350). Pelo medo de seguir um destino como o de sua 

mãe e acabar se tornando parecida com ela, a protagonista opta por um nome que 

marque bem o caminho diferente pelo qual optou. O nome Allegra já não representava 

bem aquilo que a personagem buscava, resultando na escolha de um nome mais forte e 

incomum, além, é claro, da clara intenção de realmente buscar um nome que remeta ao 

feio. 

Quando as características mais diferentes estão presentes, a personagem é logo 

chamada de Hulga, como quando anda pela casa fazendo barulho ou quando faz algum 

comentário ácido que destoa do que era esperado de uma dama. Momentos antes de ter 

sido chamada de Allegra, ela logo é identificado como Hulga, “após quebrar num pires 

seus dois ovos, agora os levava para a mesa, junto com uma xícara de café que tinha 

enchido demais” (O’CONNOR, 2008, p. 358), sugerindo que este é o nome que melhor 

expressa seu excesso.  

                                                             
16

 Allegra foi a opção usada na tradução de Leonardo Fróes para o português para manter a ideia 

original do nome em inglês, Joy, que significa alegria. A partir deste ponto, para seguir a opção 

feita no texto em português, passa-se a utilizar os nomes escolhido pelo tradutor. 
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Hulga havia retornado para casa, uma propriedade rural numa pequena cidade 

no interior do Velho sul dos Estados Unidos, após completar seus estudos em filosofia. 

Sua escolha foi sair de casa para estudar, em vez de permanecer no local aguardando um 

casamento, opção mais comum pela qual as moças poderiam deixar a casa de sua 

família. Devido a um acidente quando criança, Hulga tinha um problema físico: uma 

perna de pau, que é a marca que a diferencia das demais pessoas. Desde bastante jovem, 

esta é uma característica que a singulariza, pois “a moça cheia de viço e já com aquela 

idade nunca sequer dera nem um passo de dança ou tivera bons momentos de maneira 

normal” (O’CONNOR, 2008, p. 349). Os momentos “normais” foram substituídos pelo 

caminho diferente traçado pela personagem, que foi para uma universidade estudar até 

se tornar doutora em filosofia. Não tendo mais a “desculpa” dos estudos após concluir 

seu doutorado, ela retorna para sua pequena cidade com uma bagagem cultural vasta, 

mas que não tem muita utilidade para o contexto onde vive e acaba contribuindo para 

que ela seja vista como estranha: “Allegra já deixara bem claro que a essa altura estaria 

longe, se não fosse esse problema da gente boa da roça (...). Estaria numa universidade, 

dando aulas a pessoas capazes de entender do que ela estava falando. Quando a 

imaginava por lá, o que se achava a seu alcance, Mrs. Hopewell a veria tão só, como um 

espantalho ensinando a outros de igual feitio” (O’CONNOR, 2008, p. 351).  

O que Hulga tinha conquistado em termos de conhecimento estava muito além 

da compreensão das pessoas da roça, principalmente de sua mãe. Mrs. Hopewell 

esperava que a filha tivesse um caminho mais próximo do comum possível, mas “a 

menina doutorou-se em filosofia e isso deixara a Mrs. Hopewell no mais completo 

embaraço. Qualquer um bem que podia dizer: ‘minha filha é enfermeira’, ou ‘minha 

filha é professora do ensino básico’, ou até mesmo ‘minha filha é engenheira química’. 

Mas quem diria ‘Minha filha é filósofa?” (O’CONNOR, 2008, p. 352). A mãe 

acreditava que a filha “era uma pessoa brilhante, mas sem um pingo de bom senso. A 

impressão de Mrs. Hopewell era que de ano para ano ela ficava mais diferente dos 

outros e mais igual a si mesma – balofa, grosseira e vesga. Além do mais, dizia coisas 

tão estranhas (O’CONNOR, 2008, p. 351). Hulga tinha posse de um conhecimento sem 

utilidade prática para aquele contexto e lhe faltava uma espécie de know-how para ser 

socialmente mais articulada.  

Como contraponto para o comportamento estranho de Hulga, estão as filhas da 

vizinha, Mrs. Freeman (“homem livre”), Glynese e Caramae (a quem Allegra/Hulga só 



68 
 

chama de Glicerina e Caramela), que funcionam como uma referência daquilo que seria 

o comportamento normal esperado para moças boas da roça: “tinha os Freemans em 

conta de gente boa da roça, gente da qual, àquela altura da vida era melhor não abrir 

mão quando se conseguia” (O’CONNOR, 2008, p. 348) [...] “A primeira, ruiva, tinha 

dezoito anos e muitos admiradores; a segunda, loura, tinha somente quinze anos, mas já 

estava casada e grávida” (O’CONNOR, 2008, p. 346). A figura de Hulga, 

evidentemente, contrasta com a “normalidade” das vizinhas: “Mrs. Hopewell dizia de 

bom grado que Glynese e Caramae eram duas das melhores moças que já conhecera” 

(O’CONNOR, 2008, p. 346) levando Mrs. Hopewell a lamentar por sua filha ser tão 

diferente: “toda vez que ela considerava Allegra por esse ponto de vista, não podia 

senão ser induzida e crer que se a menina não tivesse se doutorado teria sido melhor. O 

título, por certo, não deu relevo algum e agora que o possuía ela não tinha mais 

desculpas para voltar à escola” (O’CONNOR, 2008, p. 347).  

Hulga era capaz de discutir sobre filosofia, mas não tinha interesse nenhum nos 

ditos “assuntos femininos”, tais como falar de casamento, filhos e bons partidos, como 

suas vizinhas tinham o hábito de fazer. Hulga costumava se distanciar das conversas da 

mãe com a vizinha, cada vez que assuntos típicos femininos como casamentos, família, 

vizinhança e rapazes eram levantados. Sua atitude ara simplesmente ignorar o assunto e 

desviar sua atenção: “a gordona e pesadona Allegra, cuja constante afronta já lhe 

apagara do rosto toda e qualquer expressão, apenas dirigia os olhos azuis e gélidos para 

um ponto incerto ao seu lado, com a aparência de alguém que por um ato de vontade 

própria conquistasse a cegueira e se aferrasse a mantê-la” (O’CONNOR, 2008, p. 347). 

Na sua rotina na casa, “Allegra passava os dias lendo, afundada numa poltrona. De vez 

em quando ela saía para dar uma volta, mas não gostava de cachorros, gatos, 

passarinhos, flores nem da natureza, nem de rapazes bonitos. Nos rapazes bonitos, se os 

olhasse, farejava tão só a ignorância que tinham” (O’CONNOR, 2008, p. 352). 

A distorção da personagem é uma forma de mostrar uma espécie de falta já que 

ela não possuía o “bom senso” local. Presley (1972) aponta como esta estratégia 

funciona nas histórias de McCullers, mas ela também pode ser aplicada ao conto de 

O’Connor. Entretanto, também é possível dizer que há uma falta em relação a outros 

personagens também, embora seja uma falta diferente da observada na protagonista. A 

falta de cada personagem é diferente e tem uma função. Se no caso de Hulga esta 

função é apontar a inarticulação da personagem diante das convenções sociais, quando o 
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personagem Manley Pointer aparece na história observa-se um outro tipo de distorção, 

no caso dele, de forma a mostrar uma falha moral. 

Quando o personagem surge, ele é apresentado como um rapaz que “não era de 

todo feio, embora seu terno azul fosse brilhante demais e suas meias amarelas 

estivessem bem desbeiçadas. Tinha os ossos do rosto em acentuado relevo e um cacho 

gosmento de cabelo castanho a lhe cair pela testa (O’CONNOR, 2008, p. 353). Esta 

primeira descrição, em que certas características são ressaltadas, mostra que Manley 

tem algo de esquisito, mas rapidamente o olhar é desviado deste aspecto físico porque 

ele recorre a uma estratégia para encobrir qualquer suspeita sobre seu caráter moral: os 

bons modos do sul e a associação do tipo interiorano a pessoas simples e de bom 

coração. Manley Pointer recorre à reputação cavalheiresca geralmente atribuída às 

pessoas do sul  exibindo modos e costumes tradicionais, e afirma que os tempos estão 

mudando, pois “já não se vê mais ninguém que seja realmente sincero, a não ser aqui no 

interior” (O’CONNOR, 2008, p. 354).  

Manley Pointer aparece na propriedade de Mrs. Hopewell apresentando-se 

como um vendedor de bíblias. A associação com a religião também é uma forma de 

construir um tipo acima de qualquer suspeita e garantir sua reputação. Ele se apresenta à 

Mrs. Hopewell dizendo ser uma pessoa simples, com bons valores: “além do mais, 

minha senhora, sei que eu sou muito humilde, que sou um rapaz da roça (...). Pessoas 

assim como a senhora não podem mesmo perder tempo com uns roceiros que nem eu’. 

‘Nada disso, ela exclamou. ‘A gente boa da roça é o sal da terra’” (O’CONNOR, 2008, 

p. 354). Tal conjunto de características é considerado bom e assegura uma boa 

referência à Mrs. Hopewell, que, em um saudosismo característico do velho Sul,  

prossegue dizendo que “o que está faltando no mundo é mais gente boa da roça. Por isso 

é que ele anda tão mal” (O’CONNOR, 2008, p. 354). 

Ao conquistar a confiança da Mrs. Hopewell, passando-se por um bom moço 

do interior, Manley Pointer acaba sendo convidado para almoçar e conhece Hulga. Ele a 

convida para dar uma volta no campo no dia seguinte e a moça acaba concordando com 

a situação. Ela se mostra superior a ele em termos de conhecimento, e ele desperta nela 

uma referência a um ser inocente, o que é representado até mesmo na composição da 

cena em que os dois caminham pelo campo, pelo posicionamento dos personagens, pois 

ele “seguia-a de perto com a respiração muito pesada, pois era ela que ia abrindo 
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caminho”. Na conversa que tratavam ao longo da caminhada, ele perguntou a ela: “pra 

você então não tem salvação?”. Para tal indagação ela revela o seu sistema de crenças: 

“eu já estou salva e o perdido é você, mas já lhe disse que não creio em Deus” 

(O’CONNOR, 2008, p. 365).     

Havia uma espécie de distância entre os personagens que deixava Manley 

intrigado observando Hulga. Ele a olhava “então com fascínio, com indisfarçada 

curiosidade, como uma criança que vê no zoológico um novo animal fantástico e 

respirava como se tivesse corrido por uma grande distância para alcança-la” 

(O’CONNOR, 2008, p. 359). Ela parecia ser um poço de confiança que ele não parecia 

alcançar nunca, mas compreendia que ela não era uma moça normal. No contato entre 

os dois, havia uma certa presunção por parte dela, pois a mulher acreditava que seria 

capaz de “transmitir o gênio dela a uma mente inferior, dando, então a ele um 

entendimento mais profundo sobre a vida” (WESTLING, 1996, p. 151). A presunção de 

Hulga faz com que ela se coloque em uma posição superior, o que pode reforçar o 

caráter grotesco na narrativa de O’Connor, já que “suas personagens são grotescas 

porque elas acham que são autossuficientes” (THOMAS, 2008, p. 1). Entretanto, o 

conhecimento de Joy era inútil para aquele contexto, o que contribui para uma certa 

inarticulação da personagem com os modos comum locais e também não impede que 

ela seja enganada por um malandro, até mesmo por não conseguir se livrar 

completamente dos estereótipos no meio em que cresceu. 

No caminho que eles fazem pelo campo, o espaço natural aparece como algo 

bastante estranho para a protagonista. Não existe uma associação da mulher com o 

natural, no que diz respeito à natureza. Hulga se estranha em meio à paisagem e não tem 

um olhar capaz de se relacionar ou apreciar o meio, derrubando qualquer possibilidade 

de associação com a natureza. Hulga havia moldado seu pensamento de forma científica 

e tentava racionalizar cada coisa vivenciada: “em criança esteve sujeita às vezes a 

sentimentos de vergonha, mas a educação removeu os últimos vestígios disso, tal como 

um bom cirurgião faz a raspagem de um câncer” (O’CONNOR, 2008, p. 366). 

Representando o contraste entre a razão e a emoção, os papéis mostram-se 

invertidos no que diz respeito ao que é normalmente esperado entre um homem e uma 

mulher. Enquanto Hulga permanece sensata e do alto de sua posição observadora e 

calada, Manley fala sem parar e se altera bastante enquanto faz seus comentários. Ele se 
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mostra nervoso, “sacudindo-se de alto a baixo com umas risadinhas nervosas, corando 

muito no rosto e por fim se aplacando em seu olhar de admiração categórica, enquanto a 

expressão da moça permanecia exatamente a mesma” (O’CONNOR, 2008, p. 359). 

Hulga mostra uma necessidade de manter o controle, mesmo em uma situação mais 

emotiva como seu primeiro beijo. Ela faz uma análise do que vivencia de forma quase 

científica ao invés de se permitir sentir emoção: “ela, que nunca tinha sido beijada, 

alegrou-se ao descobrir que a experiência nada tinha de extraordinário, sendo passível 

de submeter-se ao controle da mente” (O’CONNOR, 2008, p. 362). A racionalização na 

qual a personagem opera ocorre até mesmo no momento do beijo, pois, mesmo em uma 

situação mais emotiva, ela não deixa de analisar de maneira lógica o que ocorre: “ao 

longo de tudo isso, nunca ela parou de pensar, nem se perdeu, por um segundo que 

fosse, nas suas próprias sensações” (O’CONNOR, 2008, p. 363) 

Assim, ela acaba sendo associada à razão e ao pensamento lógico enquanto o 

homem fica sendo mais emotivo e associado ao espaço natural. Manley aponta a perna 

da personagem como um traço que a diferencia das outras mulheres, dizendo a Hulga 

que “é isso que te faz diferente. Você não é igual aos outros” (O’CONNOR, 2008, p. 

360). Ao ouvir isso, ela não se comove, apenas o encara sem esboçar muita reação, pois 

“nada havia em seu rosto ou em seus olhos redondos, de um azul tão gélido, para 

indicar que se comovesse com a frase” (O’CONNOR, 2008, p. 366).  

Entretanto, as pequenas características estranhas de Manley, que eram brandas 

no início, começam a se mostrar com mais força, conforme ele vai mostrando seu 

verdadeiro eu que estava encoberto pelo personagem de gente boa da roça que ele havia 

construído. Após levar Hulga para o celeiro, ele havia pedido a ela que tirasse a perna 

de pau para que ele pudesse vê-la. Entretanto, esse pedido não tinha sido motivado pela 

curiosidade, mas sim pela falta de caráter do personagem. Na verdade, ele não tinha 

princípios religiosos nem morais, pois “a Bíblia, sendo oca, continha um frasco de 

uísque, um baralho e uma caixinha azul com algo impresso” (O’CONNOR, 2008, p, 

367)
17

. Ao segurar a perna de pau, ele não a devolveu mais para Hulga deixando a 

personagem vulnerável, uma vez que ela não tinha mais aquilo que a diferenciava e “a 

ausência da perna tornava-a totalmente dependente dele. Seu cérebro parecia ter parado 

                                                             
17

 No original, fica claro se tratar de um baralho pornográfico. A caixinha contém, 

evidentemente, preservativos. 
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de pensar para sempre” (O’CONNOR, 2008, p. 367). Assim, ele a havia destituído de 

sua singularidade ao retirar a perna de pau dela.  

Na tentativa de recuperar sua perna, Hulga lhe indaga “quando enfim ela falou 

num murmúrio, sua voz tinha quase um tom de súplica: ‘você então não é gente boa da 

roça?” (O’CONNOR, 2008, p. 368). Ele retruca afirmando que sim e ainda 

complementa retirando Hulga ainda mais da posição superior que ocupava ao dizer que 

“ainda pouco você estava dizendo que não acredita em nada. E eu, hein que te achava 

tão decidida...” (O’CONNOR, 2008, p. 368). Hulga, ainda no chão, tem, então, certeza 

da verdadeira natureza do rapaz ao dizer que “estou vendo que bom cristão que você é” 

(O’CONNOR, 2008, p. 368). O ar de inocência que ela tinha chegado a detectar nele 

antes do ocorrido da perna estava perdido para sempre, assim como a típica associação 

de uma pessoa do interior com bondade, valores, religião, tradição, bons costumes e 

cavalheirismo. Manley Pointer não tinha qualquer coisa de inocente do interior e sabia, 

sim, manipular os outros e vestir uma imagem que remetia aos bons costumes para 

alcançar seus objetivos: “espero que você não ache que eu acredito nesta bosta! Posso 

até vender bíblias, mas não sou doido e nem nasci ontem. Sei seguir o meu caminho” 

(O’CONNOR, 2008, p. 368).  

Manley Pointer explora bem o estereótipo de bom moço religioso e interiorano 

para vestir esse personagem e conquistar a confiança das pessoas que ainda acreditam 

em valores religiosos e nos bons costumes. Ele não tem qualquer relação com o chivalry 

code ao deixar uma moça desamparada no chão e roubar sua perna de pau. Ao levar a 

perna, ele remove de Hulga aquilo que a singularizava e garantia sua independência 

deixando-a desamparada e dependente no chão do celeiro. Por fim, Manley coloca a 

perna de pau em sua mala e parte dizendo a Hulga: “fique sabendo que você não é tão 

esperta. Desde que nasci eu não acredito em nada” (O’CONNOR, 2008, p. 369). No 

caso dele, havia uma distorção de caráter que, segundo Westling (1996, p. 38), 

funcionava como um indicador “do quanto longe o homem se desviou da verdadeira 

imagem como uma criatura de Deus”.  

Além do distanciamento da questão moral, existe uma outra leitura que pode 

ser feita a respeito de Manley relacionando-o com a figura do trickster
18

. Esta é a análise 
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 O trickster seria um malandro. Sua principal função está em pregar peças, o que se relaciona a 

desafiar as regras sociais.  
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feita por Shaum (2000, p. 1) ao afirmar que “as origens, a vivacidade e a durabilidade 

das culturas (...) requer que exista espaço para figuras cuja função seja descobrir e 

romper as coisas nas quais a cultura se baseia”. Manley conhece muito bem as crenças e 

forma de ser das pessoas das comunidades por onde passa para saber como se portar 

para conquistar a sua confiança. Assim, o personagem serve também para uma análise 

social, pois ele representa “os princípios arquetípicos do caos e da liminaridade (...) 

O’Connor fornece uma representação que é maldosa e ao mesmo tempo com humor e 

penetrante, acessível e didática; assim como o profano, ela alcança a esfera do sagrado” 

(p. 3).      

O caráter dúbio do vendedor de bíblias traz, segundo Shaum (2000, p. 3), “um 

ritmo do folclore e da tradição narrativa como o grotesco”. Também é possível apontar 

que ele traz um excesso, já que ele consegue lidar com a imagem do bom moço do 

interior, tendo que ser bom conhecedor desse tipo para ser suficientemente convincente 

a ponto de enganar uma pessoa tão estudada como Hulga, e manter sua essência 

totalmente diferente ao continuar aplicando golpes nos locais por onde passa. Existe 

uma espécie de onisciência por parte do personagem porque, na verdade, ele é aquele 

que tem realmente uma visão do panorama onde se encontra, ao contrário de Hulga que 

enxerga apenas um homem simplório e da mãe da filósofa que o vê como um moço 

pobre de bom coração. Ele, ao contrário, sabe como cada uma das personagens com que 

lida é, o que o habilita a saber exatamente o que dizer para enganar as duas. Assim, é 

possível aproximá-lo da figura do malandro, cuja imagem surge “como um emblema 

para o caos redentor e a desordem transformadora” (SHAUM, 2000, p. 1).   

 

Carson McCullers: Amélia que era mulher de verdade 

 

Carson McCullers criou uma personagem que abarca muitas características de 

uma vez, em um conjunto que traz um excesso que acaba sendo punido ao fim da 

narrativa. De acordo com Westling (1996), a “senhorita Amélia é uma criatura 

monstruosa, e ainda assim McCullers descreve seus muitos talentos, sua força muscular 

e seu controle do esquálido mundinho do interior em A balada do café triste. A 

esquisitice de Amélia é essencial para o significado do conto grotesco (...) que revela a 
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função da história como uma parábola, reforçando a conformidade sexual”
19

 

(WESTLING, 1996, p. 119). Uma vez que a personagem é capaz de abarcar tantas 

qualidades positivas, tantos talentos, e acaba deixando de lado seu papel de mulher, que 

seria mais apagado e submisso, ela também termina sendo punida por desafiar a ordem 

natural das coisas. Assim, o conto mostra que existe um “desejo de se apropriar do 

poder masculino e então escapar da posição de mulher”
20

 (WESTLING, 1996, p. 119).  

Na história de uma mulher bastante diferente, tanto por sua aparência como 

também por suas habilidades, é possível identificar uma busca por possibilidades mais 

amplas que possam ir além do destino mais passivo comum às mulheres. Essa busca 

além de papéis femininos acaba por encaminhar as personagens para a solidão, uma vez 

que elas não são compreendidas pela comunidade que habitam. De acordo com 

Westling (1996, p. 175), este tipo de personagem acaba por forjar “identidades 

independentes e claramente femininas, mas a elas está reservado um exílio e uma 

solidão por suas escolhas. Comunidade nenhuma as suporta e as pessoas não 

compartilham de seus novos mundos”
21

 .    

É importante lançar um olhar especial para o espaço onde a narrativa se 

desenvolve. McCullers abre a novella dando importância à caracterização do local onde 

iremos encontrar os personagens. Sobre a pequena cidade do sul dos Estados Unidos 

onde se passa a trama, é dito que “não há muita coisa nela além da fábrica de fios de 

algodão, das casas de duas peças onde vivem os operários, alguns pessegueiros, uma 

igreja com dois vitrais coloridos e uma miserável rua principal, medindo apenas uns 100 

metros” (McCULLERS, 2009, p. 13). Nesse cenário de interior não havia muito o que 

fazer a não ser conversar, configuração esta que possibilitou que o café de Amélia 

Evans conquistasse uma posição central como principal entretenimento e ponto de 

encontro local.  

Há um sentimento de derrota, desde o início da história, marcado através da 

descrição das grandes casas já arruinadas e cobertas por tábuas. A casa da própria 

Amélia, já velha e decadente, é mostrada como “muito antiga. Tem um aspecto 

estranho, arruinado e confuso (...) a casa parece totalmente abandonada” 

(McCULLERS, 2009, p. 13). O clima também contribuía para formar um cenário 
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parado em que poucos eventos aconteciam, pois, caso estivesse frio, o local parecia 

desolado. Por outro lado, no calor, o espaço permanecia desafiador, pois a quentura 

tornava as pessoas mais pesadas e também exaltava os ânimos. Assim, o clima também 

é bastante marcado, o que é típico em narrativas regionalistas. As pessoas habitavam um 

espaço de saudosismo pela grandiosidade de outrora, que se perdia em cada vez mais 

casarões abandonados e entabuados, típicos do Velho Sul em transformação. 

O tom saudosista fala do presente da narrativa e é marcado pela falta de ação, 

uma vez que nada acontece no presente e são mostradas as casas de agora bastante 

destruídas pela ação do tempo. A história precisa voltar ao passado para buscar alguma 

ação, espaço onde ocorrem os eventos narrados. O passado é exaltado como um tempo 

em que havia ação e relaciona-se com o movimento que havia no café da senhorita 

Amélia. É neste tempo que a ação corria, pois no presente o café já não funciona desde 

a ruína da protagonista. Os tempos de estabelecimento lotado, mesas cheias e comida 

farta exaltam um passado que tinha sido mais alegre, diferente do presente, pois “desde 

então o café está fechado, mas tudo isso continua na memória” (McCULLERS, 2009, p. 

14). 

O grotesco apresenta-se pelos excessos do lugar. A senhorita Amélia apresenta 

muitas referências ao mesmo tempo uma vez que, já carregando o papel social de ser 

mulher por ter nascido assim, assume também mais funções: ela vendia diversos 

produtos, era dona do principal estabelecimento da região, curava doentes, era exímia 

carpinteira, fazia o melhor uísque das redondezas e carregava, sozinha, qualquer coisa 

que precisasse. Os excessos também estão presentes na composição da personagem, 

porque ela acumulava características femininas e masculinas. Embora fosse mulher e já 

tivesse sido cortejada por muitos, o que dá indícios de que deveria ser vista como um 

bom partido, ela acumulava também traços masculinos, já que era “uma mulher morena 

e alta, com ossos e músculos de homem. Seus cabelos eram curtos, puxados para a nuca, 

o rosto queimado pelo sol tinha uma expressão tensa e selvagem” (McCULLERS, 2009, 

p. 15) Desta forma, o masculino e o feminino poderiam ser lidos no corpo da senhorita 

Amélia ao mesmo tempo, criando uma composição grotesca, já que a aparência  nos traz 

sempre o paradoxo de duas coisas em oposição. 

O clima quente afetava também a personagem, pois sua pele estava 

constantemente maltratada pelo trabalho no sol. Ao contrário disso, seria comum a uma 
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dama manter sua pela alva, uma vez que seu espaço de atuação feminina era relacionado 

ao lar. O lidar com o trabalho e uma participação tão efetiva, através de tantas 

atividades realizadas ao mesmo tempo no espaço público, tendem a ser características 

relacionadas com o papel masculino. Amélia exercia essas funções todas com maestria, 

tendo um importante papel como pilar social.  

Em sua função de pilar social, Amélia era procurada como referência para os 

demais cidadãos. Contudo, ela trazia uma grande solidão: “a srta. Amélia não se 

importava com o amor dos homens: era uma pessoa solitária (...). Sempre viveu só. 

Muitas vezes passava noites inteiras em sua cabana no pântano, vestida com um 

macacão e botas de borracha, observando silenciosamente o fogo da destilaria” 

(McCULLERS, 2009, p. 15). Embora estivesse acompanhada na maioria das vezes, ela 

trazia constantemente um sentimento de solidão, por não saber lidar muito bem com as 

pessoas.   

As distorções e excessos no corpo de Amélia são formas de mostrar o quanto a 

personagem se destacava dos demais. Sua altura, cerca de um metro de oitenta, era 

demasiada para uma mulher normal e ela tinha mãos grandes, morenas e ossudas. 

Sempre que mostrada em trajes femininos, ela é descrita como incomodada por estar 

daquela forma e as roupas ficam inadequadas; parece que Amélia “sobra” para aquela 

posição. As roupas femininas e a protagonista não se encaixam bem, assim como as 

atribuições tipicamente femininas como casar e exercer um papel de esposa também 

estão aquém do universo conquistado por alguém capaz de realizar tantas outras 

funções. Cada vez que a protagonista tentava se vestir mais como uma mulher ou que 

um elemento mais feminino era colocado nela, ela é mostrada como estranha e o 

elemento feminino não lhe cai bem. Ao colocar um vestido, por exemplo, Amélia é 

descrita como se tivesse sendo oprimida por uma coisa que não lhe pertence e na qual 

não se sente confortável, pois trazia “os punhos cerrados, o esquisito vestido vermelho 

batendo nos joelhos ossudos” (McCULLERS, 2009, p. 82). Por outro lado, lhe parecia 

natural usar roupas de homem, como o macacão que sempre lhe caía bem e lhe era 

confortável. 

Além de tudo isso, mais uma característica pode ser destacada como forma de 

marcar a personagem como estranha: Amélia era estrábica. É importante frisar esse 

traço pois, conforme ela vai perdendo seu espaço de atuação ao longo da narrativa, essa 
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característica vai ganhando força como forma de mostrar que ela enxergava cada vez 

menos, ou que sua visão é enviesada, distorcida. Chegando ao fim da narrativa, a 

personagem é descrita como cada vez mais vesga. Assim, uma característica física brota 

no corpo da personagem de forma a representar uma inabilidade no lidar com as pessoas 

e ver a ordem prevalecente no contexto em que habita, inabilidade esta que a 

distanciava.    

As distorções observadas em Amélia podem ser vistas como uma condição 

essencial do grotesco. Há algo na personagem que excede o espaço que está relacionado 

ao feminino, que acaba por se mostrar também no espaço do corpo. Ela havia passado 

por uma tentativa frustrada de casamento com um valentão local, Marvin Macy, mas, 

para se engajar verdadeiramente nesse caminho, teria que abdicar de sua posição livre 

em que poderia tomar as rédeas de sua vida para dividi-la com um homem que se 

mudou para sua casa. Amélia mostra-se inarticulada nesse papel e seu casamento não 

dura mais do que alguns dias, e sequer é consumado.  

Na época do casamento, era como se duas forças masculinas brigassem por um 

mesmo espaço dentro do lar, o que acabou criando uma tensão. Por fim, uma dessas 

forças atinge a outra tentando expulsá-la e Amélia acabou por agredir seu marido 

enquanto ele “estava tentando dizer qualquer coisa, mas, antes que abrisse a boca, ela 

deu-lhe um soco na cara, com tanta força que ele caiu contra a parede e quebrou um dos 

dentes da frente” (McCULLERS, 2009, p. 50). O casamento como um todo foi tão 

estranho que “a cidade riu durante anos deste caso grotesco” (McCULLERS, 2009, p. 

52). Mesmo após seu casamento, Amélia continuou sua rotina da forma como tinha 

hábito de fazer, e manteve seu comportamento, o que causou um desequilíbrio na época 

em que seu marido passou a morar na casa, esperando que ela assumisse uma postura 

mais feminina. Entretanto, ela permaneceu naquilo que costumava fazer, escapando à 

regra, pois “então a noiva começou a fazer o que sempre fazia: ler o jornal, terminar um 

inventário da mercadoria do armazém, coisas assim” (McCULLERS, 2009, p. 48). 

Durante essa época, Amélia continuava a exibir seus modos masculinos, como quando 

“encheu a boca de uísque, fez um gargarejo e cuspiu” (McCULLERS, 2009, p. 21), tal 

como homens do interior tinham por hábito fazer. Ainda tendo atitudes que lembram 

muito mais um homem do que uma mulher, “bebeu café, fumou no cachimbo de seu 

pai” (McCULLERS, 2009, p. 49). 
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Havendo duas figuras que passam a exercer um papel masculino dentro do 

mesmo espaço, o atrito entre Amélia e Marvin Macy é inevitável e o que era para 

remeter a um lar vira um campo de batalha repleto de tensão. Como a protagonista não 

se submete ao seu marido, há uma disputa selada pela mesma posição. Ela continuava a 

fazer seus afazeres de sempre cuidando do seu trabalho e ganhando cada vez mais 

dinheiro enquanto o marido andava pela casa. Os dois passaram a marcar seu território 

até que Marvin Macy ficou cada vez mais acuado pela força de Amélia e acabou indo 

embora da cidade de vez, caiu em uma vida de crimes e acabou sendo preso até retornar, 

anos mais tarde, ao lugarejo.  

Os anos se passaram e Amélia continuava prosperando cada vez mais sozinha 

em sua casa e cuidando de seu café. Um belo dia, um homem bastante estranho, descrito 

como um forasteiro corcunda que não media mais do que um metro e dez de altura, foi 

procurar a senhorita Amélia em seu estabelecimento. A figura disforme que se 

aproximava “usava um casaco esburacado, cheio de pó, que mal chegava a seus joelhos. 

As perninhas tortas pareciam frágeis demais para suportar o peso grande do tronco 

disforme e da saliência pousada em seus ombros. Tinha uma cabeça enorme, com 

fundos olhos azuis e uma pequena boca sarcástica (...) a pele pálida estava amarelada 

pela poeira e havia sombras azuladas sob seus olhos” (McCULLERS, 2009, p. 17-18).     

Esse homem havia se apresentado como um primo distante da senhorita 

Amélia, Lymon Willis, e solicitava abrigo. É importante ressaltar que a distorção que 

marca o corcunda tem uma função diferente da distorção usada para caracterizar a 

protagonista. Neste caso, o corpo disforme do corcunda serve para marcar uma série de 

desvios de caráter que acompanham o personagem. Presley (1972, p. 38) afirma que 

pode ser observada uma função moral no grotesco do sul dos Estados Unidos, oriunda 

de todo um contexto de formação da região, uma vez que “a pobreza alimenta a 

anormalidade; em muitos casos, as pessoas estavam vivendo com um código que não 

era mais aplicável e isto significava um desligamento da realidade”
22

. Amélia não havia 

conseguido viver pelas regras sociais em que teria que exercer um papel feminino, então 

as regras sociais não mais se aplicavam ao seu modo de vida. Seu posicionamento causa 

uma espécie de confusão cultural, ainda mais quando ela concorda em ter o corcunda 

vivendo sob seu teto e desenvolve uma relação bastante diferente com ele, que não está 
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pautada numa troca entre homem e mulher nos moldes comuns de comportamento 

social.  

 Presley (1972, p. 38) prossegue, assinalando que a confusão cultural relaciona-

se com a região do sul dos estados Unidos porque “tem a ver com sua herança agrária. 

O sul reteve uma cultura conservadora provincial e insular”
23

. Nessa cultura a mulher 

deveria ser sustentada por um marido, que exerce a função de provedor de uma casa. 

Entretanto, a narrativa de McCullers consegue ir além dos padrões desejáveis com 

respeito à relação homem-mulher esperada, pois apresenta uma inversão de papéis. No 

desenrolar da história, Amélia permanece em sua função de provedora, enquanto o 

corcunda passa a ter um papel feminino, por ser sustentado pela prima e dela depender. 

Lymon, por seu lado, incorpora características femininas, como quando “sentou num 

dos degraus e começou a chorar” (McCULLERS, 2009, p. 20), atitude essa que denota 

certa fragilidade, usualmente atribuída ao comportamento feminino.  

No desenrolar da relação diferente que Amélia desenvolve com o primo, a 

sociedade não parece questionar a peculiaridade do que observa, devido à posição de 

respeito que Amélia ocupa. No dia-a-dia da casa, a mulher “comia com o apetite de um 

trabalhador braçal. Comia com os dois cotovelos sobre a mesa, curvada sobre o prato, 

joelhos abertos e pés apoiados na travessa da cadeira” (McCULLERS, 2009, p. 24). Os 

modos de Amélia não lembram em nada o comportamento refinado e contido esperado 

de uma típica dama do sul. Por outro lado, o homem da casa, Lymon, era mais delicado 

e também comia, mas fazia questão de pedir um prato limpo. Nessa configuração do lar, 

“ele não representa ameaça ao poder de Amélia. Ele é um manequim doente e 

deformado que ela poderia esmagar com o seu punho (...) e que não faz demandas 

sexuais. Sua forma infantil indica claramente sua impotência masculina, assim como a 

aparência grotescamente masculina de Amélia expressa sua inabilidade de funcionar 

como uma mulher” (WESTLING, 1996, p. 123).   

Nesta época de convivência, e por meio dessa inversão de papéis, desenvolveu-

se uma harmonia na casa – já que o homem presente não ameaçava o posicionamento 

masculino de Amélia, como o fizera Marvin Macy. O café floresceu durante esse 

período, representando que tudo corria bem. O estabelecimento fica mais acolhedor, 

como se precisasse de um toque feminino que não era oferecido por Amélia, mas sim 
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pelo corcunda. Ele passa a entreter a clientela com seu jeito estranho, suas brincadeiras 

e por falar muito, tal como uma mulher. A harmonia que se desenvolve dessa relação é 

possível porque o “relacionamento com o primo Lymon nunca é ameaçador porque ele 

não é um homem de verdade que a veja como uma mulher” (WESTLING, 1996, p. 

120).  

O cenário parecia render-se ao período calmo e harmônico que se criou através 

da estranha relação Amélia-Lymon. Embora fora do paradigma social, o relacionamento 

Amélia-Lymon acabou por criar um equilíbrio que não era possível no casamento de 

Amélia com Marvin Macy, em que ambos se estranhavam na disputa para provar quem 

assumiria uma postura mais masculina. Durante esse equilíbrio, até mesmo o cenário da 

história parecia mais acolhedor, pois  

os campos em volta da cidade tinham sido arados recentemente 

e, muito cedo, os trabalhadores mergulharam nas folhas de 

fumo novas, de um verde profundo. O cantar dos galos soou 
sobre os campos fazendo brotar sombras azuis na terra. Na 

cidade, as pessoas tomavam seu café fora das casas, ao sol, e as 

janelas do moinho pareciam de um ouro ofuscante. (p. 25)   

 

A natureza mostra-se como um espaço acolhedor, uma vez que há equilíbrio no 

que seria uma relação harmônica entre homem e mulher, ainda que os papéis estivessem 

sendo exercidos de forma invertida. Esse aparecimento do espaço natural ainda é 

importante nas narrativas das autoras sulistas estudadas e marca a literatura regionalista. 

O espaço natural onde a narrativa se desenvolve pode ser lido como um importante 

elemento denotador de significado. Entretanto, a partir do retorno de Marvin Macy, o 

local acusa um desequilíbrio e o clima muda, denotando que existe um conflito 

afligindo o espaço, apontado a tensão criada da relação Amélia-Macy.  

O efeito causado pela figura diferente de Amélia é percebido pela comunidade 

onde ela habita. As pessoas notam que há algo a mais na grandalhona: “as boas pessoas 

julgavam a srta. Amélia diferente das demais. Quando alguém é tão diferente dos 

outros, como ela era, (...) certamente esse alguém requer um julgamento especial” 

(McCULLERS, 2009, p. 27). Esse olhar especial buscava ler Amélia através de 

referências relacionadas ao paradigma da típica dama do sul, mas essa forma de ler não 

se aplica. Quando pequena, Amélia não trazia traços tão distintos que a diferenciassem, 

mas quando adulta, as características físicas se tornam mais marcantes, incluindo uma 
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distinção pela altura, cabelos curtos, corpo forte e modo de se vestir masculino. 

Enquanto criança, a menina brincava tal como um menino, mas não lhe eram feitas 

cobranças porque sua condição de tomboy garantia uma certa liberdade. A liberdade 

possível a uma mulher poderia ser garantida na infância, tal como foi discutido no 

capítulo 2 sobre o exemplo de Caddy Compson, que andava sempre acompanhada de 

meninos e era livre para brincar com eles enquanto criança. No entanto, o exemplo de 

Amélia é bastante claro, ao mostrar que ao longo do tempo a peculiaridade de uma 

personagem tomboy passa a ser vista como algo grotesco na vida adulta. Como aponta 

Westling (1996, p. 127) “crianças podem brincar com a troca de papéis, mas adultos não 

podem, a menos que eles queiram ser vistos como grotescos que servem apenas para 

serem expostos”.  

Quanto ao modo de criação, outro aspecto importante da trajetória de Amélia é 

que ela foi criada praticamente sem mãe, já que esta morrera quando a protagonista 

ainda era muito pequena. Assim, a menina foi criada apenas por seu pai, ficando 

destituída de referências femininas próximas em sua formação. Conforme é relatado 

durante a história, as “pessoas lembravam que a senhorita Amélia tinha nascido morena 

demais e com uma coisa esquisita no rosto; criada sem mãe, pelo pai, uma homem 

solitário; que adolescente media quase 1,80 metros de altura, e isso não era natural 

numa mulher; que seus modos e hábitos eram muito peculiares” (McCULLERS, 2009, 

p. 28). 

Dessa forma, pela omissão de um referencial feminino típico, abriu-se espaço 

para que ela moldasse seu comportamento fora do eixo padrão. Por diversas vezes, ela 

se mostra inarticulada quando existe uma demanda para que exerça uma função 

feminina, como quando se casa e não cumpre sua função de esposa. Outro exemplo 

visto no desenrolar da narrativa mostra uma Amélia bastante articulada no exercício de 

inúmeras atividades masculinas – como prover uma casa, um estabelecimento 

comercial, trabalhar com madeira e cuidar de variados tipos de doença. Entretanto, a 

personagem mostra-se perdida caso a situação de doença envolva problemas femininos, 

pois não sabe lidar com eles. 

A incompreensão e impossibilidade de associar a protagonista com um 

referencial conhecido acabam por resultar na solidão que a acompanha. Embora esteja 

sempre cercada de pessoas, devido ao posto que ocupa na comunidade onde vive, 
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Amélia continua sendo marcada pela solidão e, talvez por isso, tenha acabado acolhendo 

uma figura estranha em sua casa. Entretanto, a relação somente se desenvolve de forma 

a deixar Amélia confortável em seu papel porque o corcunda não ameaça sua 

sexualidade. A inversão de papéis que se desenvolve entre os dois é o que permite que 

haja uma quebra do código social, quebra esta que, na verdade, é uma continuidade do 

modo de vida que Amélia já exercia em sua independência. 

O corcunda vai ficando cada vez mais confortável em sua posição de ser 

cuidado por Amélia ao longo dos anos. Ela “estragava-o com mimos, mas nada parecia 

dar muito certo nele: engordava apenas na corcunda e na cabeçorra, enquanto o resto do 

corpo continuava débil e disforme” (McCULLERS, 2009, p. 40). Nessa descrição é 

indicado que os traços disformes do corcunda vão sendo acentuados, mostrando o que 

estaria por vir: a traição de Lymon quando este se une a Marvin Macy, e a consequente 

ruína de Amélia. A falha de caráter do primo distante acaba por se mostrar também no 

físico do personagem. Mesmo com todos os cuidados que tinha recebido, como ter 

ficado na casa de Amélia, ter sido alimentado e até mesmo carregado por ela, ele revela 

ser uma criatura desagradável que muito facilmente se reúne a outra figura de caráter 

comprometido. Na própria narrativa há uma passagem que explica como uma 

característica interna de uma pessoa pode vir a desenvolver-se de modo a externalizar-

se, fazendo de uma deformidade uma marca reveladora. Assim, certos traços que vão 

sendo reprimidos de alguma forma acabam marcando o corpo de um personagem. A 

leitura do corpo toma uma posição importante nos contos analisados como forma de 

identificar tal fenômeno.    

O contraponto feminino opondo-se ao comportamento masculino da 

protagonista que existe na história era o próprio primo Lymon, que “adorava falar sobre 

qualquer assunto, porque era um grande tagarela” (McCULLERS, 2009, p. 55). Ele 

também “metia o nariz em toda parte, sabia das maiores intimidades de todo mundo e 

estava sempre atento a tudo” (McCULLERS, 2009, p. 60). Ao tentar ouvir um assunto 

alheiro, a cena mostra que as orelhas do corcunda acompanhavam sua ação já que “suas 

grandes orelhas pálidas pareciam ter crescido e inchado” (McCULLERS, 2009, p. 64), 

mostrando que a deformidade do corpo é uma forma de marcar um traço de caráter do 

personagem. 
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Ao final da história, a personagem é punida por ter tido uma postura 

desafiadora da ordem natural. Amélia parecia não ter visto a ordem do mundo que se 

colocava diante dela “e aqueles olhos cinzentos, pouco a pouco, dia a dia, foram ficando 

cada vez mais vesgos, davam a impressão de procurarem um ao outro para trocarem 

sinais de solidário reconhecimento” (p. 99). Ela é penalizada por ter vivido fora da 

ordem como se esse comportamento fosse natural, e a punição surge como uma forma 

de restabelecer a ordem natural esperada. 

As barreiras que a senhorita Amélia é capaz de quebrar agindo livremente e 

sendo um importante alicerce social remetem a uma atitude que parece estar adiante do 

entendimento da comunidade onde habita. De acordo com Westling (1996, p. 126), “a 

força de A balada do café triste está no seu retrato de uma amazona masculina cuja 

transgressão de barreiras sexuais convencionais traz catastrófica retribuição masculina”. 

Assim, na primeira oportunidade que a comunidade tem de punir Amélia, ainda que 

antes ela tivesse uma posição importante para aquela comunidade e fosse responsável 

por propiciar um ambiente acolhedor e cuidar das pessoas, a sociedade a pune por uma 

questão de incompreensão e busca do reestabelecimento da ordem. Amélia tem seu 

estabelecimento destruído e não recebe qualquer acolhimento daqueles que uma vez 

tinham sido tão bem recebidos e cuidados por ela.  

  Nas duas histórias discutidas neste capítulo, existe uma tentativa de criar 

exemplos positivos de personagens femininas independentes por parte das autoras, mas 

essas personagens acabam sendo punidas por estarem além do mundo onde vivem. Os 

resultados acabam sendo desastrosos, após a tentativa de ultrapassagem de uma barreira 

que molda o comportamento típico de uma dama, pois ambas acabam sendo punidas 

pela ousadia de transgredir convenções. Existe uma espécie de armadilha da qual as 

personagens não conseguem escapar, conforme é colocado por Westling (1996) ao 

analisar as narrativas de Carson McCullers e Flannery O’Connor: 

Nem McCullers ou O’Connor conseguiram realmente avistar alguma vida 
positiva e ativa para mulheres de sua própria geração. Quando McCullers 

tentou, ela criou a senhorita Amélia – uma grotesca amazona masculina 

cuja autoridade solitária e recusa em representar até o papel físico de uma 
mulher no seu breve casamento com Marvin Macy trás a destruição final 

por meio de uma aliança punitiva masculina. (p. 176)  
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Assim, os homens terminam por se unir no final na história para prejudicar 

Amélia e destituí-la de sua posição. Afinal, como poderia uma mulher se recusar a 

exercer seu papel e ser tão rica, tão habilidosa e praticamente dona de toda a cidade? No 

fundo, todos eram dependentes dela, uma vez que Amélia era a figura mais importante 

da comunidade. Eles a destroem moralmente, trapaceando de forma que ela perdesse a 

briga e, não contentes, também estragam e vandalizam o café. A autora continua 

apontando como a punição ocorre na narrativa de Flannery O’Connor ao dizer que 

“todas as filhas adultas de Flannery O’Connor são protegidas paralisadas de mães 

controladoras. Estas jovens mulheres nos seus trinta anos são inteligentes (...) mas ao 

invés de serem assertivas elas se agitam com ressentimento no mundo social vazio do 

sul rural onde elas se encontram presas” (p. 176).     

Há momentos de feminilidade por parte das duas personagens. No entanto, o 

que é interessante observar é que esses momentos ocorrem juntamente com a negação 

de exercer um papel feminino relacionado com o padrão. Joy está envolvida, ao longo 

do conto, em um momento de emoção para uma mulher, que é o seu primeiro beijo. 

Entretanto, ela não se deixa envolver emocionalmente com a experiência a ponto de 

deixar a razão de lado. Ela consegue lidar com a situação agindo racionalmente ao 

mesmo tempo em que se deixa levar pelo ocorrido. Por seu lado, Amélia também tem 

seus momentos de feminilidade quando cuida de seus afazeres com dedicação e mostra 

uma atitude de zelo e cuidado para com os outros, sobretudo com o primo Lymon. É 

importante lembrar que Amélia chega a colocar um vestido por algumas vezes ao longo 

da narrativa, mas o uso de tal peça não parece ser apropriado à personagem. Uma vez 

que ela tenta trajar um vestido, a peça fica bastante inadequada revelando as pernas 

cabeludas da grande mulher o que pode ser visto como uma forma de zombar do 

estereótipo da Southern Belle. Assim, pode ser observado novamente um tipo de 

exagero nas personagens, que é o que acaba assustando e gerando uma composição 

grotesca pelos excessos. 

Passando pelas possibilidades exploradas nestas histórias ambientadas no 

século XX, já é possível identificar um posicionamento em que há uma tentativa de 

exercer papéis femininos de forma mais livre e os corpos das personagens carregam 

marcas que externalizam essa busca tornando-a visível. Já no século XXI, como será 

discutido no capítulo a seguir, Adelice Souza consegue criar personagens que também 

passam por uma trajetória de busca e transgressão e que trazem marcas corporais 
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denotadoras desse posicionamento diferente, mas que conseguem escapar a uma 

possível punição a qual Hulga e Amélia foram sujeitadas e não conseguiram escapar, 

como será discutido no capítulo a seguir. No entanto, mesmo havendo a punição 

recebida pelo grupo feminino apresentado nesse capítulo, ainda assim este 

acontecimento pode ser visto como positivo por ser representativo de uma diferença. 

Foucault fala que a individuação que se apresenta em um discurso pode ser vista como 

uma forma de produzir diferença, ainda que esta novidade não seja propriamente aceita, 

fato este que ocorre com as personagens. Elas conseguem passar pelo processo de 

individuação ao marcar uma trajetória diferente de forma a produzir algo novo para ser 

deixado adiante; algo que vai além do discurso cristalizado do Velho Sul, ainda que a 

diferença fosse marcada pelo estranho e o grotesco. White (2003) faz referência a “uma 

forma de feiura peculiar do sul” na qual se destaca uma “feiura que satura seus mundos 

ficcionais, uma feiura que é tão frequentemente encarnada – literalmente – por suas 

personagens femininas” (p. 46).        
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Capítulo 4 

 

A (re)invenção do corpo feminino 
 

 

A invenção do nordeste 

 

Gilberto Freyre e Jorge Amado podem ser citados como grandes contribuidores 

para a invenção do nordeste, por terem sido formadores de uma ideia de baianidade. A 

imagem da mulher criada a partir de personagens emblemáticas da literatura que 

acabaram povoando o imaginário e se perpetuando também através de outras mídias, 

sobretudo da televisão, tende a incluir estereótipos como a mulher sensual de pele 

morena, ou a submissa e quieta, características moldadas por toda uma formação 

fundada na sociedade patriarcal e tidas como desejáveis em relação ao comportamento 

feminino.  

A criação e idealização de um lugar e de um tipo femininos podem esconder 

estereótipos e imagens generalizantes que ganharam força como parte dos discursos 

fundadores de uma identidade nacional. Entretanto, essas ordenações que se enraizaram 

na cultura brasileira e são marcantes na literatura regional podem ser questionadas 

através das narrativas de Adelice Souza. A autora é criadora de personagens diferentes 

que escapam às imagens típicas de representação feminina, sobretudo no que diz repeito 

ao estereótipo da mulher baiana. O espaço relatado nos textos também apresenta um 

olhar diferente, longe das descrições idealizadas e pontuadas pelos cenários naturais 

típicos da literatura regionalista. Este capítulo tem como objetivo mostrar como o 

grotesco e o estranho são usados como estratégias de representar a transgressão das 

personagens criadas por Adelice Souza nos contos “A atriz que não sabia morrer” e “A 

mulher nua”, permitindo às protagonistas dos contos escapar ao estereótipo de 

representação feminina comumente perpetuado na literatura regionalista.  

No que diz respeito à formação dos estereótipos de baianidade, a obra de Jorge 

Amado pode ser apontada como fundamental na formação de um universo pitoresco 
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povoado por mulheres que exalam sensualidade. Jorge Amado é apontado pelo 

historiador e professor Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2011) não somente como “um 

inventor do nordeste em si, mas um inventor da Bahia e da baianidade através de 

imagens centradas na vida do Recôncavo e na memória da sociedade do cacau do sul da 

Bahia” (p. 30). O grupo de pesquisa intitulado “Da invenção à reinvenção do Nordeste”, 

da Universidade Federal da Bahia, investiga a construção e representação de todo um 

imaginário baiano. Foi organizada uma série de entrevistas pelo grupo com importantes 

estudiosos atuais que verificam a formação da ideia de baianidade e questionam a 

formação do nordeste e os estereótipos moldados ao longo da constituição da região. 

Dentre os entrevistados está o professor de história da Universidade Federal da Bahia, 

Milton Moura, que fornece a seguinte colocação acerca da formação da baianidade: 

Acarajé, Abaeté, baiana de acarajé com toda a sua indumentária, Farol da 
Barra, música para todos os lados (diegética ou não), orixás 

manifestando-se e rodas de pagode: a Bahia surge numa metonímia 

equivocada, assim como a representação de mulher baiana, de origem 
pobre e afro-descendente, reafirmando ainda os estereótipos que tem em 

sua fonte o discurso violento da mulher baiana, desde as mulheres Rita 

Baiana e Bertoleza (O Cortiço, de Aluisio de Azevedo), passeando pelas 
mulheres de Jorge Amado (Gabriela, Tieta e salvo algumas 

particularidades, Dona Flor), indo da demonização à erotização, 

chegando até a Carla Perez encontrada em Cinderela Baiana, uma 

adaptação cinematográfica não fiel aos fatos reais da vida da dançarina, 
mas que se aproxima muito daquilo que Carla Perez representou tanto na 

ficção como na realidade: corpo, sensualidade e sexualidade latente. 

(MOURA, 2011, p. 6). 

 

Adelice surge com uma voz diferente, a partir da construção de personagens 

femininas que não podem ser compreendidas pelo viés do estereótipo da mulher 

sensual. Assim, os corpos das personagens apresentam uma textualidade que demanda 

uma nova chave de leitura. No entanto, por apresentarem algo novo, a diferença grita 

nos corpos das personagens por meio de marcas estranhas e grotescas que acabam por 

se externalizar. É neste ponto que as personagens de Adelice se tornam estranhas, já que 

possuem algo de diferente que vinha sendo escondido até que tal peculiaridade se torna 

aparente. Freud (1996, p. 237) discorre sobre os possíveis significados atribuídos ao 

termo “estranho” e, dentre as várias pontuações, ele afirma que remete a algo que estava 

“escondido, oculto da vista, de modo que os outros não consigam saber, sonegado aos 

outros”. Ao colocar para fora as diferenças que carregam, as personagens acabam por 
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trazer alguma marca esquisita no corpo e são mostradas em situações grotescas pela 

composição e ordenação peculiares em que são apresentadas. 

 

Retomando o estereótipo: o que é que a baiana tem?  

 

O nordeste brasileiro não pode ser tratado como um terreno homogêneo por 

tratar-se de uma região ampla e cheia de peculiaridades entre seus nove estados. Para 

não cair em uma generalização, busca-se como contraponto para o estudo dos textos de 

Adelice Souza uma dessas imagens fortes produzidas na região, que é a da mulher de 

corpo moreno e sensual. Este é um dos estereótipos mais marcantes e, por isso, foi o 

escolhido para ser detalhado mais profundamente a partir de agora, e para ser 

contrastado com os contos que são objetos de análise neste capítulo. A ideia da mulher 

de corpo moreno remete fortemente a um tipo que caracteriza um todo de 

nordestinidade, mas também é comumente associado a uma região mais específica que é 

o estado da Bahia. 

A “nordestinidade” e a “baianidade” são termos que remetem a uma série de 

características relacionadas ao processo de formação, exploração e desenvolvimento da 

região, desde os tempos da colonização, processo detalhado no primeiro capítulo deste 

estudo. A partir dos anos 1930, houve um movimento no Brasil de se pensar o discurso 

fundador instaurado e as marcas deixadas por este, a partir de todo um processo de 

colonização pautado na sociedade patriarcal, mão de obra escrava e exploração da terra. 

A ideia de baianidade é comumente usada no lugar de nordestinidade, conforme aponta 

Moura (2011, p. 7) ao dizer que “a nordestinidade (esta palavra não é muito usada) é o 

equivalente à baianidade em escala correspondente à chamada Região Nordeste”. Ele 

prossegue esclarecendo mais menções quanto ao uso mais usual de baianidade, para 

abarcar um quadro de referências “cujas origens remontam ao século XIX. Foi se 

desenvolvendo no plano da mídia – sobretudo da música – e da literatura, e alcançou o 

máximo de cultivo entre os anos 80 e 90. Baseia-se na caracterização do modo de ser 

baiano sobre três pilares: a religiosidade, a sensualidade e a familiaridade. 

Convencionalmente, a baianidade se refere a Salvador e ao Recôncavo” (MOURA, 

2011, p. 5).  
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Segundo Moura (2011), a baianidade nada mais é que a representação dos 

baianos, uma ilustração do seu modo de vida, com caracteres estruturados que lhe 

agregam valores díspares de quaisquer outras localidades, capazes de oferecer traços da 

cultura local. Seguindo as mesmas ideias do autor, há persistência de atores sociais em 

criar, manter e gerenciar um padrão de originalidade e diferença. Na verdade, o que se 

entende é uma busca identitária que destaque a Bahia, e, consequentemente, crie no 

“outro” a ideia de fantasia, ludicidade e possibilidades de liberdade. Elementos que, 

isolados ou articulados, contribuem para a fomentação do turismo, e com isso a 

fecundação dos estereótipos
24

. 

Nesse movimento de estudar a fomentação do discurso fundador, destacam-se 

pensadores que contribuíram para a perpetuação de imagens que não só averiguaram a 

formação da região, mas também serviram para reforçar e perpetuar uma série de 

referências constituintes da Bahia e do nordeste como um todo. Na década de 30, o 

próprio Jorge Amado, referindo-se a outros artistas da região que começavam a publicar 

suas obras, foi um dos autores a destacar a força que se erguia através da literatura 

regionalista. Ele destacou um dos mais marcantes romances dessa época, A Bagaceira, 

de José Américo de Almeida, de 1928, como um marco da literatura regionalista por 

falar da realidade rural como ninguém tinha feito antes. A partir dessa década, o escritor 

passou a se identificar com o movimento de 30 no qual se destacavam nomes como 

Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, escritores que juntamente com outros, passaram 

a valorizar particularidades regionais.    

A obra que permanece crucial na referência da construção de tais parâmetros é 

a de Freyre, Casa grande e senzala, de 1933. Gilberto Freyre buscou reflexões sobre o 

passado, desvelando as relações dos senhores de engenho e escravos no dia a dia, tanto 

do trabalho nas grandes propriedades quanto na rotina da vida diária e hábitos 

domésticos. A estruturação da casa grande e a organização social típica na formação do 

Brasil colônia apresentava uma família branca proprietária de grande quantidade de 

terras morando em uma grande casa que abrigava, ao mesmo tempo, seus serviçais mais 

próximos, essenciais para os afazeres domésticos. Esta estruturação, embora referente às 

grandes propriedades do nordeste brasileiro, também pode remeter às grandes 

propriedades do sul dos Estados Unidos. Para exemplificar tal relação, basta lembrar 

                                                             
24 Ibid. 
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como vivia a família Compson, com seus empregados negros sempre próximos, para 

que pudessem lhes servir.  

Para definir essa estruturação social, Freyre utilizou o termo “cultura material” 

para fazer referência aos laços criados a partir da relação estabelecida entre negros e 

brancos no contexto da casa grande, ao detalhar a rotina desenvolvida em termos de 

como as pessoas se alimentavam, como se vestiam, enfim, como se organizavam 

vivendo todas juntas. A mão de obra dos escravos era fundamental para sustentar a 

grande propriedade nos ciclos monocultores que se repetiram ao longo da história do 

Brasil, construindo um mundo aristocrático liderado pelos coronéis como, por exemplo, 

no ciclo do cacau, chegando ao contexto da Bahia e particularmente do Recôncavo 

baiano.     

Ao investigar como se deram estas relações, o autor forneceu importantes 

relatos sobre o papel da mulher. Os senhores de engenho importavam mão de obra 

negra, tanto para trabalhar nas lavouras quanto para prestar serviços na Casa Grande. A 

sustentação dessa forma de vida era tão dependente da mão de obra negra que os 

escravos mantinham a plantação, a casa e até mesmo tinham seu papel na cama dos 

senhores brancos. As escravas mais belas eram escolhidas para satisfazer os desejos dos 

coronéis. Criou-se, então, a atribuição do valor sexual ao corpo da escrava negra, o que 

foi essencial na criação do estereótipo de mulher sensual atrelado à mulher de pele 

morena ou negra. A submissão feminina tomou forma tanto para negras, tendo que se 

sujeitar ao papel de objetos usados por seus senhores que tinham direito à posse de seus 

corpos, como também para as senhoras brancas, que se sujeitavam a esse sistema que 

não lhes oferecia oportunidades além de seguir o caminho do casamento e ser obediente 

ao marido aceitando todas as vontades deste.   

A mulher, sendo negra ou branca, não escapava de uma série de determinações 

sociais criadas e impostas pelo sistema opressor patriarcal. As mulheres não tinham 

vontade própria, no sentido de dispor de suas ideias e de seus corpos. A significação da 

corporalidade feminina ficou sujeita a uma séria de características dos dois lados, da 

mulher negra e da branca, tidas como desejáveis para a manutenção e satisfação do 

sistema patriarcal. Um exemplo de personagem que engloba características vistas como 

ideais está reunido em Gabriela, criação de Jorge Amado. A personagem perpetuou um 

ideal de mulher brasileira que corresponde às seguintes características desejáveis: “uma 
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aparência sensual e brasileira com traços bem definidos: uma corporalidade morena, de 

ancas largas, aberta ao amor, de pouca fala, afeita aos afazeres domésticos e perfeita 

amante” (KLANOVICZ, 2010, p. 143). 

A obra de Jorge Amado veicula aquilo que Freyre já havia observado acerca 

dos papéis possíveis para as mulheres, atrelados à ideia de nordestinidade e de 

baianidade. Montinho (2004, p. 145) reafirma essa relação referente a Gabriela, cravo e 

canela ao dizer que “é através dessa obra e personagem – inesquecível na televisão na 

pele de Sonia Braga – que temos uma aproximação narrativa de Jorge Amado com 

Gilberto Freyre, ainda que, na distante década de 30, este autor já influenciasse a 

concepção de raça daquele”. Nada mais natural do que reunir em uma personagem 

feminina todas as características possíveis daquilo que atenderia aos desejos de um 

homem. Da herança europeia vem o papel de mulher dedicada e prendada, sendo que 

essas qualidades desejáveis incluem cuidar da casa e ser uma cozinheira de mão cheia 

(também uma forma de seduzir). Das características apreciadas da herança negra no 

Brasil vem a imagem da mulata sensual. Essa é uma herança que atribuiu o valor de 

posse ao corpo belo no qual os senhores brancos iam buscar satisfazer seus desejos. 

Gabriela não poderia ser mais perfeita, seguindo a ótica masculina, porque é capaz de 

reunir o “melhor” do Brasil, da herança branca a da negra.    

Ainda preenchendo um ideal de mulher, Gabriela apresenta a história de amor 

entre uma morena sensual e o “árabe” Nacib, e pode ser lida como “uma narrativa que 

operou com nossa representação dominante de nação: o desejo erótico entre o (quase) 

‘branco’ e estrangeiro colonizador com a voluptuosa lúbrica ‘mestiça’” (MONTINHO, 

2004, p. 149). Como retirante maltratada pela seca, a personagem vai para a região do 

Recôncavo em busca de melhores condições de vida. A história se passa na década de 

1920 e remete ao ciclo cacaueiro, mostrando o universo dos coronéis em meio à 

modernização da região que florescia com a riqueza do cacau. O espaço mostrava-se em 

processo de modernização, mas ainda em meio à força dos coronéis do cacau que ainda 

tinham forte poder político, representado na figura do Coronel Ramiro Bastos. Do outro 

lado estava o jovem Mundinho e suas ideias de transformação que iam contra a força de 

uma velha tradição. 

Para ter um direcionamento na vida, Gabriela precisaria de um homem que lhe 

sustentasse. Retirante maltratada pela seca, imagem já destacada neste estudo, e produto 
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de um meio capaz de degradar uma pessoa pela dureza da terra, ela ainda é capaz de ser 

desejável, pelo conjunto de características idealizadas que reúne. Além do físico 

atraente, ela é prendada naquilo que compete à mulher dentro de um conjunto de 

qualidades, incluindo cozinhar e cuidar da casa. Além disso, ela não costumava expor 

suas ideias, já que “Gabriela era pouco dada a palavras, cabia aos outros falarem por ela, 

e, quando falavam, detinham-se em elogiá-la pela sua ‘capacidade’ de se isentar ou 

alienar do mundo” (KLANOVICZ, 2010, p. 144). 

Nesse contexto, Gabriela incorpora a mulher sensual, personificando 

características que remetem, ao mesmo tempo, ao pueril e ao sensual. Assim, criou-se 

uma imagem representativa da mulher baiana que se perpetuou com o sucesso da obra, 

não só no Brasil como também no exterior, através de diversas publicações do romance, 

que foi traduzido em inúmeros países. Além disso, esse tipo feminino se popularizou 

ainda mais nas adaptações da obra para telenovelas e também para o cinema. O apelo 

visual trazido por mídias como a televisão e o cinema foi perfeito para explorar e 

difundir mais ainda a imagem sensual do Brasil e exportar esse tipo como característico 

e representativo da mulher brasileira também para outros países. Está, assim, formado 

um estereótipo que aponta que “para ser Gabriela, morena de pouca fala e muito riso, 

tão competente na mesa quanto na cama bastaria compor uma figura mais para ver do 

que para ser ouvida” (KLANOVICZ, 2010, p. 146).  

 

A atualização do estereótipo da mulher sensual: personagens corporificadas além 

da literatura 

 

Há diferenças a serem apontadas entre a criação de Jorge Amado enquanto 

personagem literária e a personagem quando ganhou corpo na interpretação de Sonia 

Braga em adaptações da obra. É fundamental abrir parênteses para aprofundar um 

pouco mais a reflexão sobre a importância que Gabriela teve devido à dimensão 

alcançada pela sua propagação por meio de outras mídias como a televisão e o cinema. 

A personagem literária atingiu um grande público, mas foi através dessas outras formas 

que a imagem atingiu proporções maiores, ganhando um corpo de fato e se espalhando 

com mais rapidez no Brasil e no mundo. Em um país como o nosso, em que o público 
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leitor, ainda hoje, não é tão forte a ponto de uma personagem literária virar um 

fenômeno cultural apenas pelo meio escrito, foi necessário dar um corpo “visual” à 

personagem, para que ela pudesse se propagar. A televisão, assim, assume esse espaço 

midiático de divulgação e propagação, ao ter um alcance capaz de atingir diversas 

camadas da sociedade.    

A atriz Sonia Braga personificou Gabriela em adaptações para a televisão e 

para o cinema da obra de Jorge Amado. Em abril de 1975, estreava a adaptação 

televisiva de Gabriela, cravo e canela na qual a atriz encarnava a mulher de pele 

morena e, então, a personagem ganhou um corpo de fato. A atriz corporificou a 

personagem de tal forma que esta marcou profundamente a sua carreira, a ponto de ser 

lembrada até hoje por este trabalho. Gabriela ganhou nuances mais fortes na 

interpretação de Sonia Braga, uma vez que as características sensuais foram acentuadas, 

ganhando proporções muito além do que havia no romance. O erotismo da 

popularíssima personagem é exacerbado, já que “o romance faz poucas menções ao 

erotismo ligado à personagem principal, diferente do que acontecia com as adaptações 

do texto para a televisão e para o cinema. Essas novas mídias trataram de explorar 

Gabriela pela ótica da sensualidade de maneira mais recorrente” (KLANOVICZ, 2010, 

p. 143).  

 Klanovicz (2010, p. 156) continua destacando este papel importante da 

televisão ao recriar, acentuar e difundir uma imagem 

em meio à aparente liberação de cenas eróticas na televisão e na mídia 

brasileira no período da redemocratização dos anos 1980, ocorreram uma 
rearticulação e uma atualização dos estereótipos de brasilidade, em que o 

desejo de cor específica (a cor do pecado) das mulheres morenas era 

apontado pela manutenção imagética de Gabriela como modelo de 

sedução. Percebe-se, nesse sentido, que a positivação do erotismo no 
Brasil estava firmada em uma atualização do passado idealizado do país, 

da brasilidade dos excessos sexuais descritos por Gilberto Freyre. 

 

Assim, os atributos da personagem Gabriela destacados por Jorge Amado no 

romance incluem uma descrição da personagem morena e sensual, mas a televisão foi 

capaz de reforçar ainda mais tais características, ao dar corpo à personagem e enfatizar 

ainda mais tais traços. No romance, o autor usa expressões como “corpo esguio”, “rosto 
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sorridente”, “voz cariciosa”, “formosa”, “de pernas altas” e “busto levantado”
25

 para 

pintar a personagem. Esse levantamento de palavras remete à cor e brejeirice que 

constituem Gabriela, mas a transposição de tais elementos para a televisão se fez de 

forma a acentuar mais o caráter sensual, concentrando ainda mais o discurso acerca da 

mulher na corporalidade.  

A atriz Sonia Braga ganhou as capas de revistas de circulação nacional na 

época de exibição da telenovela. O fenômeno continuou com o lançamento do filme, 

também baseado na obra de Jorge Amado, e na reexibição da obra televisiva anos 

depois. Mesmo décadas mais tarde, a atriz continua sendo lembrada como a eterna 

Gabriela, por ter incorporado a personagem. Para tal, Sonia Braga tinha que ficar 

exposta ao sol durante várias horas do dia de forma a manter a morenice, característica 

do estereótipo da mulher brasileira sensual.  

No ano de 2012, a Rede Globo de televisão optou por uma nova versão da 

telenovela, para a qual foi escolhida a atriz Juliana Paes. A atriz também se submete a 

um intenso ritual de maquiagem, de forma a encarnar a cor que a personagem requer. 

Outro artifício utilizado, como forma de possibilitar um apelo maior por meio da 

exacerbação do estereótipo da mulher sensual, é a veiculação desta nova versão em um 

horário bastante tarde, de forma a possibilitar uma maior exploração do corpo da 

personagem por meio de cenas de nudez. A reapresentação da telenovela, o filme e a 

produção de uma nova versão televisiva comprovam a força que Gabriela adquiriu no 

cenário brasileiro, e são formas de atualizar e reforçar o estereótipo. A atualização 

recorrente do tipo feminino em questão não só mostra a valorização de uma série de 

características desejáveis moldadas a partir de um modo de vida, como também serve 

para marcar a imagem de uma corporalidade brasileira. Assim, como apontado por 

Klanovicz (2010) “o mapeamento da colocação do discurso sobre o corpo em evidência 

(...) possibilita a problematização de determinada subjetividade erótica brasileira que 

tende a ser orientada na direção de estereótipos de erotismo marcados pelos corpos de 

atrizes” (p. 142). 

À Gabriela restava a opção de seguir para a cidade, em busca de uma vida mais 

favorável, e onde teria que se submeter a trabalhar para alguém como arrumadeira, 

cozinheira ou qualquer outra atividade do gênero reservada à mulher e associada ao 
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espaço doméstico. É fundamental apontar que a personagem está atrelada a afazeres 

domésticos de forma tão forte que, mesmo quando realiza estas tarefas existe uma 

sensualização da personagem. Enquanto cozinha ou lava alguma coisa, o corpo de 

Gabriela é explorado de forma sensual fornecendo um valor desejável e positivo a uma 

tarefa doméstica. Este fenômeno ocorre principalmente nas obras televisivas, como na 

adaptação de 2012 em que a atriz Juliana Paes surge em uma das cenas iniciais da 

telenovela lavando um jarro em uma poça d’água. Mesmo enquanto realiza a tarefa, 

abaixada em meio a uma água turva, descalça, com o corpo sujo e cabelos 

desgrenhados, a personagem é explorada de uma forma sensual. O vestido que ela usa 

está surrado a ponto de expor um pouco mais o corpo feminino e a posição para a 

realização da tarefa faz com que as pernas sejam mostradas. Gabriela ainda sorri 

enquanto realiza sua tarefa, mas nada diz. Assim, elementos que poderiam ser utilizados 

como uma forma de representar a mazela da seca acabam recebendo uma significação 

de modo a corroborar e reforçar a imagem da mulher sensual. 

 

Ressignificação da corporalidade feminina para além de estereótipos  

 

Partir de uma personagem emblemática como Gabriela é essencial para 

verificar como os textos de Adelice Souza propõem uma leitura a contrapelo desse 

modelo feminino. O estereótipo da mulher sensual não se aplica às mulheres criadas por 

Adelice, embora esta seja uma tentativa de leitura das mais recorrentes, devido ao 

“estigma Gabriela”, discutido acima. Da mesma forma que o estudante de engenharia 

havia tentado aplicar essa forma de interpretação ao se deparar com uma mulher no 

Recife, conforme narrado no primeiro capítulo deste estudo, grande parte dos que se 

deparam com as personagens da autora baiana – tanto personagens dentro da própria 

obra literária quanto membros do público leitor –, recorre à mesma chave de leitura 

usada pelo estudante, o que mostra um certo tipo de expectativa em relação ao corpo 

feminino.  

A questão do corpo é muito forte nas personagens encontradas nos contos, mas 

ela se desenvolve por outro viés, como veremos. Os contos de Adelice Souza são 

desenvolvidos por meio de uma espécie de apagamento que os universaliza. O primeiro 

indício deste apagamento é a não utilização de nomes para identificar as personagens, já 
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que as atrizes e a mulher nua não recebem um nome próprio que as identifique. É 

possível apontar que o espaço onde as narrativas acontecem também não remete mais a 

cenários onde a natureza é exaltada. As histórias narradas passam a ter foco em um 

“cenário” diferente a ser analisado, que passa a ser o próprio corpo da personagem.   

As formas de apagamento do local, como acontece com os nomes e a paisagens 

dos contos, mostram-se necessárias em um processo de universalização. A não 

utilização de um nome deixa a associação com a personagem mais livre do elemento 

local proporcionado por um nome e um tipo feminino “típicos” usados para identificar a 

mulher brasileira.  Os locais onde as histórias ocorrem também não são nomeados, o 

que pode contribuir para torná-las universais, uma vez que as personagens trnagressoras 

são capazes de transpor o local onde estão para serem identificadas como mulheres de 

qualquer parte do mundo.  

Embora o corpo feminino também seja explorado nos contos de Adelice Souza, 

sua representação distancia-se de associar o caráter sensual ao corpo feminino, 

propondo uma nova leitura. Há muito a dizer por trás da cena em que a mulher revela 

que havia uma mão branca e masculina em suas costas, que a oprime o tempo todo. Há 

mais ainda a dizer sobre o fato de que a personagem expulsa essa mão de dentro do seu 

corpo para fora, tornando-a visível. É muito significativo apontar que as pessoas que a 

observam não identificam nada de marcante para ser visto, porque o que ela trazia 

dentro de si é algo tão enraizado na formação da sociedade que as pessoas não veem. O 

cerne representativo de todo um histórico de formação pautado em parâmetros de uma 

sociedade patriarcal que vinha sendo guardado é finalmente exposto e externalizado. 

Assim, resta à mulher buscar por alternativas, ao se livrar de uma associação com 

referências passadas para ter outras opções, dentre delas, inclusive, a alternativa de 

deixar de ser mulher – no sentido comum da palavra – e ressignificar seu corpo, 

atendendo às suas vontades, conforme fazem as atrizes que optam por ser um cão, em 

“A atriz que não sabia morrer”. 
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“A Atriz que não sabia morrer”: deixando de ser mulher e a cena grotesca de ser 

um cão 

 

No conto “A atriz que não sabia morrer” há duas atrizes itinerantes que viajam 

com sua peça por pequenas cidades do interior. Na peça que apresentam há apenas dois 

papéis, descritos da seguinte forma: “uma delas representava o papel de um cão, a outra 

o de uma mulher solitária” (SOUZA, 2001, p. 9). Qual papel parece mais interessante de 

ser representado? É essencial para esta análise apontar que as atrizes brigam para 

representar o cachorro e rejeitam o já conhecido papel da mulher solitária, pois há um ar 

de novidade na representação de um animal. A mulher que sofre já é algo conhecido, 

não havendo nada de novo nesta possibilidade. Uma das atrizes relata na história que já 

havia negado outros papéis que lhe haviam sido oferecidos anteriormente em sua 

carreira, incluindo uma prostituta, uma mãe e uma jovem que comete suicídio. Como 

afirma a personagem, “preferira o cão à puta e à mãe” (SOUZA, 2001, p. 15). Assim, a 

atriz que ganhou o papel colocou-se de quatro no palco a ladrar, maravilhada com a 

possibilidade de interpretar o cão. 

A preferência mostrada no conto desenvolve-se através de uma situação no 

mínimo grotesca, uma vez que a mulher se satisfaz latindo no palco ao interpretar um 

animal e rejeita outros papéis que podem ser vistos como mais “normais”. Essa 

“normalidade” das possibilidades anteriormente oferecidas remete a paradigmas 

femininos típicos que logo são rejeitados pela atriz. Essa atitude por parte dela é central 

para este estudo, uma vez que representa uma fuga dos modelos geralmente usados na 

representação da mulher. A situação descrita acima pode ser vista como uma forma de 

negar uma realidade e vivenciar uma novidade, que se desenvolve justamente por meio 

de personagens diferentes, e que podem ser vistas como estranhas e grotescas.  

Os tipos femininos dos quais Adelice Souza escapa ao criar suas personagens 

tendem a incluir estereótipos como a mulher sensual, a religiosa ou a mulher-macho, 

que são bastante recorrentes na literatura regionalista. Jorge Amado já foi citado como 

uma importante figura referente à criação de modelos femininos e de todo um 

imaginário baiano apresentando mulheres como Gabriela e Tieta. Entretanto, essa 

literatura regionalista representada pelo autor pode ser vista como sendo uma escrita que 

realiza a função de dar voz ao subalterno, mas, ao mesmo tempo, apresenta simulacros 
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de identidades. Já as personagens criadas pela baiana Adelice Souza conseguem se 

distanciar de tais tipos e, para tal, o estranho e o grotesco são usados como formas de 

diferenciar essas mulheres. 

Wiliam O’Connor, fazendo referência à literatura sulista dos Estados Unidos, 

referiu-se ao grotesco como um gênero americano ao afirmar que “nossa literatura está 

cheia do grotesco, provavelmente mais do que qualquer outra literatura ocidental” 

(O’CONNOR, 1962, p. 3). A produção literária desse país, com foco mais específico 

em escritoras do sul dos Estados Unidos, mostra uma grande associação de elementos 

grotescos. Um grupo de mulheres desta região, incluindo as autoras já citadas neste 

estudo, como Flannery O’Connor e Carson McCullers, criou situações que podem ser 

aproximadas da brasileira Adelice Souza, no que diz respeito às representações de 

personagens femininas bastante esquisitas.  

As descrições das mulheres feitas pelas autoras listadas remetem ao termo 

tomboy, que é usado para denotar mulheres que exercem atividades tradicionalmente 

relacionadas aos homens, inclusive se referindo também à aparência física 

marcadamente masculina em uma mulher. É interessante retomar um ponto importante 

na tradição do sul dos Estados Unidos, representado na figura da Southern Belle, que 

remete à figura de uma dama delicada em delicados vestidos, cuja única “função” é ser 

cortejada. Entretanto, a seleção acima das autoras estadunidenses busca mostrar uma 

escrita que apresenta uma ruptura nesta tradição da representação feminina, uma vez 

que diversas narrativas curtas das escritoras mencionadas mostram uma série de 

representações femininas que fogem a este padrão, através de personagens esquisitas 

com diversas características masculinas revelando o tipo tomboy, em oposição ao papel 

de dama submissa. Assim, as descrições físicas destas personagens frequentemente 

incluem características estranhas (para uma mulher) como cabelos curtos, força em 

demasia e rejeição ao casamento, ou seja, elas são estranhas pela desconformidade com 

o papel de uma dama esperado pela sociedade. Portanto, o estranho e o grotesco tornam-

se marcantes nestas histórias uma vez que quanto mais longe do ideal de dama 

submissa, mais “estranha a figura feminina fica, revelando o quanto ela é grotesca” 

(WESTLING, 1996, p. 113).           

O estranhamento causado por essas mulheres vem da apresentação de 

personagens marcadas por uma série de traços associados à posição masculina, seja pela 
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força, independência, confiança ou talento exercido sem preocupações com convenções 

sociais. As personagens dos contos de Adelice associam-se a um lado mais masculino 

na sua independência e atuação no espaço público. Assim, torna-se possível analisar 

como um grupo de personagens femininas, tanto as criadas pelas referidas autoras 

americanas sulistas como pela baiana Adelice, representam uma força diferente no que 

se refere a “construções sociais, culturais e psicológicas que se impõem às diferenças de 

sexo” (AGUIAR, 1997, p. 50).  

Segundo Victor Hugo (1988) em Do Grotesco e do Sublime, existe uma fuga 

do comum no grotesco que sugere uma rejeição ao tradicionalismo e propõe uma 

inovação. É possível dizer que as mulheres mostradas por Adelice Souza são uma 

espécie de inovação justamente pela fuga ao paradigma. Esta diferenciação pode ser 

exaltada ao se contrastar estes tipos “estranhos” com o padrão social vigente, que se 

caracteriza como a mulher inserida em seu seio familiar, ocupando uma posição na 

esfera privada. Entretanto, as mulheres que transgridem este papel passam da esfera 

privada para a pública e não constituem lares ou família, como as criações da contista 

baiana.  

Este fator faz com que as personagens da autora baiana não criem raízes e não 

estejam presas ou dependentes em relação a outras pessoas. Ao mesmo tempo, a 

sociedade não consegue entender estas mulheres estranhamente soltas, sempre 

despertando um olhar desconfiado em relação a elas. Este olhar busca entender, mas 

percebe seu objeto como estranho, o que reforça o efeito do distanciamento.  

O conto “A atriz que não sabia morrer” exemplifica bem a criação de uma 

situação grotesca com personagens que fazem uma escolha bastante estranha: a de 

preferir representar o papel de um cão em uma peça de teatro, rejeitando o papel 

“comum” de interpretar uma mulher que sofre. É interessante apontar que a primeira 

caracterização dada às personagens assim que o conto se inicia é a de mulheres 

solitárias: “era uma jovem atriz solitária que não sabia morrer” (SOUZA, 2001, p. 9). 

Além disso, elas logo são descritas como pessoas sem passado, ou seja, não estão presas 

a uma história, a uma casa ou a uma família. Juntamente a isso, é interessante observar 

uma ausência de nomes para identificar as personagens, já que elas são identificadas 

simplesmente pelo papel que representam na peça.   
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Segundo O’Connor (1965), no grotesco não há identificação nem medo, mas o 

efeito causado é justamente o do estranhamento. Assim, cria-se um sentimento de 

desconforto uma vez que seria natural haver uma identificação com o papel da mulher 

solitária, em vez de interpretar um animal que se contorce no palco e late. Partindo da 

colocação de Kayser (2009) em que o autor associa o grotesco ao que não é natural, no 

sentido de convenções com as quais já se está habituado, ele afirma que “se aniquilam 

as ordenações que regem o nosso universo, como se o mundo estivesse saindo fora dos 

eixos” (KAYSER, 2009, p. 11), é possível dizer que as atrizes fogem a um padrão 

feminino tradicional. Assim, interpretar a mulher solitária seria o mais natural a se 

esperar, mas, sendo uma situação grotesca, há um desprendimento do natural e comum.   

As mulheres mostradas por Adelice Souza vão perdendo a imagem de seres 

“comuns” e ganhando um novo papel. Por mais que pareça estranho representar um cão, 

esta chance é vista como uma nova possibilidade já que “uma nova perspectiva se abrira 

diante dela. De quatro, ela fazia caras e bocas que mais pareciam simulações de 

aventuras sexuais do que a performance de um cão débil” (SOUZA, 2001, p. 14). O 

papel da mulher solitária na peça, como dito anteriormente, não representava nenhuma 

novidade; já era um papel mais do que conhecido, ou seja, o papel comum representado 

por uma mulher. Ao refletir sobre esta nova busca, uma das atrizes afirma “não querer 

interpretar mais o papel da mulher solitária, que era o papel de si mesma” (SOUZA, 

2001, p. 12).       

A situação grotesca de interpretar um cão e negar o papel da mulher solitária 

remete ao ensaio de Freud “O estranho” (1919), no qual o autor afirma que algo 

conhecido torna-se estranho, uma vez que o estranho é uma categoria do assustador que 

remete ao que é conhecido, velho, e familiar. Ele complementa este pensamento ao 

questionar e apontar a possibilidade de circunstâncias em que o familiar pode tornar-se 

estranho. O paradigma da mulher que sofre representa o familiar, ou seja, o que já é 

conhecido. As atrizes já haviam recusado, também, outros papéis normalmente 

atribuídos às mulheres, como já vimos. Assim, essas personagens podem ser vistas 

como desnaturadas pela negação de uma associação aos paradigmas comuns oferecidos 

à mulher, e ressignificadas pela busca de uma nova perspectiva. 

De forma semelhante, os habitantes das cidades nas quais as atrizes 

apresentavam sua peça mostravam não compreender a situação grotesca de uma mulher 

de quatro representando o papel de um cão. A multidão somente consegue se prender a 

um fato marcante nessa ocasião: a mulher que representava o cachorro estava nua 
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durante sua performance. O paradigma de referência que surge na cabeça daqueles que 

observam as mulheres estranhas nos contos é o de papéis femininos conhecidos. 

Entretanto, esta chave de leitura não se aplica, uma vez que as mulheres em questão 

transgridem as associações femininas vistas como padrão, por meio do estranho e do 

grotesco. Os corpos nus das protagonistas não são usados com o propósito de remeter ao 

já conhecido apelo sensual do uso do corpo feminino. 

 

“A mulher nua” – expulsão do cerne da sociedade patriarcal por uma estranha 

mão 

 

No conto “A mulher nua”, de Adelice Souza, a incompreensão da sociedade 

em relação à mulher é bastante visível, pela representação de uma situação em que o 

conjunto social não consegue enxergar uma mão que oprime a protagonista. Por mais 

que várias pessoas observem a personagem, que afirma ter uma estranha mão que a 

oprime agarrada ao seu corpo, ninguém consegue compreendê-la. 

A composição dessa cena não apresenta elementos sobrenaturais ou estranhos e 

pode ser definida como grotesca, visto que causa um estranhamento em quem a observa. 

Retomando as ideias de Kayser (2009) sobre o grotesco, apresentadas no primeiro 

capítulo, a situação pode ser classificada como grotesca justamente por trazer elementos 

já conhecidos, mas dispostos numa composição incomum. As referências já conhecidas 

incluem uma mão e o corpo da mulher nua, mas o que causa estranheza é exatamente o 

fato de a mão estar presa ao corpo. Identificar o corpo da mulher como objeto de apelo 

sensual não funciona para este contexto, pois a autora problematiza essa representação 

paradigmática do corpo feminino.  

A mão presa ao corpo remete às colocações freudianas sobre o estranho, 

quando ele afirma que “esse estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é 

familiar e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através do 

processo da repressão” (FREUD, 1996, p. 245). O processo de repressão ao qual Freud 

se refere pode ser relacionado a estereótipos femininos oriundos de uma formação social 

pautada no patriarcalismo. A mulher veio acumulando, ao longo dos anos, toda uma 

pressão social ditada por uma visão masculina e branca (a mão é descrita no conto como 
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sendo masculina e branca), sintoma este que acaba emergindo na forma dessa “mão 

patriarcal”. Assim, remetendo mais uma vez às colocações de Freud (1996, p. 245), é 

possível apontar que a mão relaciona-se ao estranho, uma vez que ele afirma que o 

estranho pode ser visto “como algo que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz”.  

A estranha mão assume a função de representar uma opressão histórica 

ditadora de regras quanto ao comportamento feminino. Freud (1996, p. 246) assinala 

que um “estranho efeito se apresenta quando se extingue a distinção entre imaginação e 

realidade, como quando algo que até então considerávamos imaginário surge diante de 

nós na realidade, ou quando um símbolo assume as plenas funções da coisa que 

simboliza”. A mão abarca um status de símbolo de uma opressão que deveria ter 

permanecido dentro da mulher como parte natural do processo histórico. Entretanto, ela 

expulsa o que havia dentro dela, gerando uma composição grotesca. A mão masculina 

no corpo nu feminino, sem uma conotação sexual, gera uma cena sem sentido para 

aqueles que a observam.  

Há uma constante busca de compreensão por parte da sociedade em relação às 

personagens de Adelice. Entretanto, é interessante destacar que, embora estas mulheres 

esquisitas tenham como espaço de atuação a esfera pública e estejam cercadas de 

pessoas, elas são marcadas por uma grande solidão. Essa sensação de solidão 

acompanhada remete à descrição que Bauman (2001) fornece em Modernidade líquida, 

onde relata um procedimento muito comum nos dias de hoje, que é a ida ao shopping 

center. Embora este seja um espaço caracterizado pela grande quantidade de pessoas, as 

relações e interações que ocorrem entre elas se dão em um nível muito superficial ou até 

mesmo irrelevante. Ainda que exista a interação, ela não é capaz de estabelecer um elo, 

de criar frutos no sentido de aproximar as pessoas e causar uma sensação de 

identificação e pertencimento. As interações, que podem até ocorrer em grande número, 

resumem-se, por exemplo, a conversas automáticas com atendentes e vendedores; 

relações superficiais em que não há uma troca de fato, o que contribui para a solidão. De 

forma semelhante, há interações apenas superficiais nas narrativas de Adelice Souza e a 

solidão é um traço que acompanha as mulheres estranhas. 

É possível apontar que as protagonistas dos contos destacam-se em relação às 

outras pessoas que as cercam nas narrativas. Embora elas estejam acompanhadas, por 

terem um espaço de atuação na cidade em meio a outras pessoas, há uma espécie de 
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desencontro muito marcado pela incompreensão, no que diz respeito à relação entre elas 

e a sociedade que as cerca. O sentimento de desconhecido é bastante marcado no conto 

“A atriz que não sabia morrer” quanto à relação das atrizes com o local onde se 

apresentam, mostrando o quanto elas são estranhas para as pessoas. Uma das artistas 

descreve da seguinte forma a rotina de trabalho e a sensação causada nela pela constante 

troca de cidades e pela relação com as pessoas dos locais visitados:  

 

Um cansaço de precisar aprender e apreender coisas que não serviriam 

para nada quando saíssem dali e fossem para outro lugar; um cansaço de 

comer até, de precisar se alimentar na presença de pessoas que não 
conheciam; um cansaço de dar bom-dia aos desconhecidos; um cansaço 

de apresentar a peça para desconhecidos; um cansaço de só se deparar 

com desconhecidos; um cansaço de também serem elas desconhecidas. 
(SOUZA, 2001, p. 10).  

 

A protagonista do conto “A mulher nua” divide uma série de semelhanças com 

as atrizes solitárias de “A atriz que não sabia morrer”. A mais marcante delas é o 

sentimento de solidão que causa o distanciamento em relação à sociedade. Da mesma 

forma que o conjunto social mostra-se incapaz de compreender as atrizes e sua arte, a 

sociedade também não entende a protagonista deste conto quando ela pede que as 

pessoas vejam uma mão estranha que surgiu de repente em seu corpo. Um desamparo 

toma conta da personagem, já que o efeito estranho causa uma sensação de solidão. 

Mais uma vez, o texto de Freud (1996, p. 243) ajuda a compreender a cena, já que todo 

esse processo “provoca indubitavelmente uma sensação estranha, que, além do mais, 

evoca a sensação de desamparo experimentada”. 

Em “A mulher nua”, a protagonista também não recebe um nome. O que 

singulariza a personagem é o surgimento repentino de “uma mão branca, grande, 

masculina” (SOUZA, 2005, p. 256) em seu corpo. Ela descreve o que sente após a 

percepção daquela marca estranha em seu corpo da seguinte forma: 

Um estranhamento de mim mesma, como se a mão estivesse estado ali o 

tempo inteiro, em meu próprio corpo, e eu nunca notara. Era uma 

estrangeira habitando em mim. Tentei em vão arrancar a mão, mas não 
consegui alcançá-la. Numa das vezes, a mão agarrou-se na minha pele 

como que querendo penetrar nos limites do meu corpo (...) homem 

invadindo a mulher. (SOUZA, 2005, p. 257).  
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A partir de então, a protagonista corre a qualquer pessoa que encontra 

buscando ajuda e compreensão, mas ninguém consegue entender a situação pela qual 

ela está passando. A multidão que passa a rir da personagem só consegue se prender à 

ideia do corpo feminino nu quando a personagem tira a roupa na tentativa de mostrar a 

mão que a oprimia. Desta forma, há uma busca de leitura associada ao valor presente 

socialmente que a as pessoas que observam a situação buscam na protagonista: o uso do 

corpo como forma de apelo sensual. As pessoas às quais ela recorre na busca de ajuda 

apenas conseguem identificar naquela situação estranha o nível da nudez do corpo 

feminino. 

As pessoas tentam entender o que veem com base nos estereótipos já 

conhecidos acerca da imagem da mulher, mas este se torna um procedimento mal 

sucedido. Ler o corpo feminino que se desnuda nos dois contos como uma imagem 

sensual, o que seria uma forma de leitura e compreensão com base no estereótipo da 

mulher, não funciona nas narrativas. O que a mulher quer revelar não é seu corpo nu, 

mas sim a mão que a oprime. Já a nua atriz que representa o cão assim o faz por doar-se 

ao seu papel. Não existe uma sensualização atrelada ao corpo nu feminino, o que tende 

a ser esperado pelas pessoas de uma forma geral. 

Bauman (2001, p. 111) afirma que “um encontro de estranhos é um evento sem 

passado. Frequentemente é também um evento sem futuro”. Segundo as atrizes de “A 

atriz que não sabia morrer”, as pessoas das cidades pequenas para as quais 

apresentavam sua produção “não entenderiam isso. Não sabiam qualificar uma peça 

teatral e aquela era quase inclassificável, até para quem soubesse de classificações” 

(SOUZA, 2001, p. 11). A mulher oprimida pela mão agarrada em seu corpo, por seu 

lado, busca ajuda em diversas pessoas, mas não encontra compreensão. A 

incompreensão também tinha sido vivenciada pelas atrizes que apresentavam sua peça 

para pessoas que não conseguiam entender aquela arte. Em “A mulher nua”, a 

protagonista corre pelas ruas tentando fazer com que alguém consiga perceber a mão em 

seu corpo. Entretanto, ao retirar suas roupas na esperança de que alguém consiga ver a 

mão em suas costas, as pessoas apenas apontam e riem daquilo que obeservam: “olha a 

mulher nua, e todos riam, apontavam, faziam escárnio da situação” (SOUZA, 2005, p. 

260).  
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Em “A mulher nua”, as pessoas se prendem à imagem de uma mulher nua 

mostrando o seu corpo, nada mais: “a multidão começou a gritar mais alto, todos 

falavam apenas da mulher nua. Da minha nudez. Mas ninguém falava da mão, ninguém 

era capaz de enxergar e perceber a dor que me acompanhava. Eu estava só” (SOUZA, 

2005, p. 261). A solidão e a incompreensão são as duas únicas coisas que acompanham 

a mulher oprimida pela mão. A sociedade recua por não saber como agir diante daquela 

situação. As pessoas conseguem apenas enxergar a questão do corpo na mulher nua, não 

conseguindo se aprofundar para nada além da visão do corpo feminino de uma forma 

sensual e como um objeto. O que parece estar em jogo nos dois contos é a tentativa 

(frustrada) de deixar de ser um objeto para se tornar um ser humano de fato. Com o não 

funcionamento dessa chave de leitura, as pessoas que representam esse tecido social se 

afastam dela, como afirma a personagem: “eu vi o moço se afastando, e eu ali 

novamente só (...) mas o moço recuou, não soube o que fazer” (SOUZA, 2005, p. 262). 

A mulher sabe, então, que não conseguirá encontrar apoio e que as pessoas apenas a 

veem como uma louca estranha andando nua e mostrando o seu corpo. Por fim, 

comprova-se no conto que a mulher tem consciência da impossibilidade de 

entendimento por meio da compreensão e ajuda do outro ao afirmar, em relação a um 

moço que observava, que “também não seria ele quem arrancaria a mão, somente eu 

poderia fazê-lo, entretanto não sabia como” (SOUZA, 2005, p. 262).  

O estranho e o grotesco não bastam para expressar algo que a mulher carrega e 

Adelice chega ao fantástico ao criar essa mão que abarca tantos significados e 

representa todo um processo histórico de valores e paradigmas sociais. A mulher nua, 

por ser diferente, expele aquilo que vinha carregando dentro de si numa forma de ejetar 

algo com o qual não se identifica. Ela é diferente e vinha carregando algo que era uma 

construção vista como natural e, conforme aponta Freud (1996, p. 238), encarna esse 

estranho, que “por um lado significa o que é familiar e agradável e, por outro, o que está 

oculto e se mantém fora da vista”. Este familiar agradável remete ao conjunto de regras 

que faziam parte dela, mas que são expulsas materializando-se na mão em um processo 

que mostra uma “ânsia de defesa que levou o ego a projetar para fora aquele material, 

como algo estranho a si mesmo” (FREUD, 1996, p. 243) 
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O natural é uma construção 

 

Nos dois contos selecionados, existe um forte conjunto social que tenta ler os 

corpos estranhos das mulheres. Entretanto, as mulheres estranhas não pertencem a este 

grupo, mas, pelo contrário, destacam-se dele. Segundo Bourdieu (2003, p. 113), o poder 

de se destacar, em determinados grupos, uma identidade étnica ou regional, com a 

consequente estigmatização, é parte das lutas de classificações, “que se corporificam na 

disputa pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer 

reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo social e, por este 

meio, de fazer e desfazer os grupos sociais”. A literatura regionalista tende a ser o 

espaço no qual tais estereótipos são produzidos e difundidos, mas o grupo de mulheres 

estranhas selecionadas para este trabalho mostra um novo direcionamento, que pode ser 

chamado de neoregionalismo por conseguir destacar um caminho diferente.  

O grotesco, que destaca algo diferente e não idealizado, e o estranho, que é algo 

novo que é trazido à luz, como apontado anteriormente em menção ao ensaio homônimo 

de Freud, são marcas presentes na construção das personagens femininas tidas como 

diferentes nas narrativas selecionadas. Assim, é possível verificar como essas mulheres 

carregam em seus corpos e atitudes, marcas que fazem com que sejam percebidas pelos 

outros como estranhas. Entretanto, a sociedade permanece presa a referências já 

conhecidas, buscando uma associação com estereótipos femininos típicos da literatura 

regional que não funciona com as personagens desses dois contos, o que não possibilita 

a classificação dentro do molde padrão.   

As narrativas de Adelice Souza mostram mulheres estranhas em situações 

grotescas, o que pode ser visto como uma tentativa de fugir ao padrão de representações 

femininas marcadas por um pertencimento ao que se encontra estabelecido e idealizado 

na sociedade. A autora cria personagens estranhas, grotescas, independentes e solitárias 

como uma forma de destacar a peculiaridade destas mulheres, uma vez que elas se 

posicionam de uma forma diferente e se distanciam dos estereótipos oferecidos. Nos 

contos selecionados, a grotesca aproximação da mulher com um cachorro e a estranha 

mão que aparece no corpo feminino são maneiras de singularizar essas personagens 

além dos padrões de referência oferecidos. 

As personagens criadas por Adelice Souza podem ser estudadas como uma 

forma de questionar o natural. A sociedade foi moldada em convenções de tal maneira 
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que uma série de características passou a ser naturalizada. Segundo Klanovicz (2010, p. 

155), “a mulher tem sido associada com a natureza, aquela que deve ser subjulgada, 

dominada, lavrada ou fertilizada por meio do poder físico, da tecnologia ou da potência 

sexual masculinos”. Até mesmo o cenário natural característico de narrativas 

regionalistas costuma ser usado como uma forma de corroborar uma certa imagem 

feminina, fazendo com que a  sensualidade seja o natural. Uma mulher que fuja a este 

padrão, como, por exemplo, caso ela se recuse a exercer o papel de mãe, pode receber o 

rótulo de desnaturada, ou seja, se recusando a exercer uma função que lhe é associada 

naturalmente. 

O cenário natural e as convenções criadas a partir de uma formação patriarcal 

apontam para um tipo feminino padrão que reúne características desejáveis moldadas 

por todo um processo de formação social. De um lado, prevalece o comportamento da 

dama ideal no papel que remete à Southern Belle, tipo este de herança europeia atrelado 

à imagem de mulher dedicada, submissa, prendada e obediente cuja referência de vida é 

moldada e pautada pela visão masculina, i.e., aquela que se resigna ao seu papel. De 

outro lado, vem a herança negra com a imagem da mulher sensual cuja função é 

satisfazer os desejos sexuais de seu senhor. Quando somados esses dois lados, é obtida a 

mulher ideal, como Gabriela, uma vez que “a sensualidade da personagem era, portanto, 

marcada pela condição natural e metaforicamente enraizada no corpo da brasileira no 

interior do país” (KLANOVICZ, 2010, p. 154). 

As personagens criadas por Adelice Souza conseguem se desprender daquilo 

que se definiu como uma  

erotização de personagens que representam mulheres específicas, 
algumas com maior ou menor incidência, que vivem algum tipo de 

liberdade sexual ou social, mas que são, de certa forma, contraditórias, 

pois, ao expressar sua livre sexualidade, são aprisionadas pelo olhar 
masculino em estereótipos que as marginalizam, cristalizando-as como se 

fossem (no sentido de ser, de identidade) apenas corpos. (KLANOVICZ, 

2010, p. 154).  

 

Por outro lado, as personagens de Adelice Souza conseguem escapar ao padrão 

imposto pelo olhar masculino. Quando foi dito a uma das atrizes que ela deveria 

representar uma prostituta, uma mãe ou uma mulher que sofre – aliás, papéis estes 

oferecidos por um homem –, ela conseguiu se dissociar dessas referências recusando-as 
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e partiu em busca da representação de algo novo simplesmente pelo desejo de uma 

satisfação pessoal. As atrizes e a mulher nua conseguem buscar algo além dos 

estereótipos oferecidos e assumem uma posição assertiva muito diferente da postura 

submissiva tipicamente relacionada ao papel feminino.   
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Conclusão 

 

Mulheres em movimento: do local ao universal 

 

Após este passeio por tantas personagens interessantes da literatura brasileira e 

estadunidense, é possível constatar que cada pequeno traço estranho sinaliza uma 

transgressão e desafia o olhar a encontrar e compreender o novo. Esta conclusão busca 

retomar cada personagem em seu ato de transgressão para verificar o efeito que tanto o 

público dentro das narrativas quanto o público leitor das histórias sofrem quando se 

deparam com a diferença. As personagens que tentam rumar para um caminho diverso 

daquele construído socialmente são marcadas por terem feito tal escolha. Seus corpos 

trazem uma inscrição representativa da tentativa de libertação daquele que seria o 

caminho comum e natural para uma mulher: o casamento, a submissão e filhos. Ao 

tratar do grotesco como um gênero americano, William O’Connor (1976, p. 5) afirma 

que o elemento local foi essencial para propiciar o grotesco. O autor ainda pontua que 

“a rígida diferença entre a tragédia e a comédia foi quebrada; o sublime às vezes se 

esconde por trás de imagens estranhamente distorcidas; a literatura do grotesco é uma 

reação contra os hábitos e costumes burgueses”
26

. Mostrar essa quebra de padrões de 

forma que a transgressão seja evidenciada nos corpos de personagens femininas foi a 

justificativa para a reunião de um grupo de mulheres tão peculiar.    

A relação do colonizador europeu com o continente americano resultou na 

aplicação de um modo de vida trazido de além-mar para as novas terras. Ainda que a 

colonização portuguesa no Brasil e a inglesa nos Estados Unidos tenham suas 

diferenças, elas trazem elementos comuns no que se refere à exploração da terra, ao uso 

da mão de obra escrava e às relações que se formaram entre o senhor branco e os negros 

em termos de organização social. A literatura regionalista desses países mostra como 

tais fatores se desenvolveram, principalmente a partir do início do século XX, momento 

de partida para a análise dos textos literários deste estudo. Mas tais verdades passam a 

ser questionadas. A própria questão regionalista já pressupõe uma visão periférica que 

certas regiões ganham numa relação subalterna com o centro, ou seja, as regiões mais 
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desenvolvidas. Sobre a literatura anterior ao referido período, William O’Connor (1976, 

p. 17) afirma que “havia uma crença de que o homem se apoiava nas forças racionais e 

espirituais do universo. Havia uma ordem das coisas da qual ele poderia depender como 

uma ajuda, um senso de propósito e a certeza de que ele era racional. O escritor 

moderno parece certo apenas da incerteza”
27

. Entretanto, o natural não passa de uma 

construção também, algo criado de acordo com um padrão que foi sendo moldado ao 

longo dos anos reproduzindo os valores de um grupo.  

Entender algo como estranho demanda o desenvolvimento de uma percepção 

que foge ao paradigma e tira aquele que olha de sua zona de conforto. Segundo o trecho 

abaixo, o grotesco justamente ajuda a desenvolver uma visão diferenciada, uma vez que 

a literatura moderna buscou incorporar o antipoético no tradicionalmente 

poético, o covarde no heroico, o ignóbil no nobre, o realista no 
romântico, o feio no belo. A literatura moderna aguçou e estilizou o 

antipoético e o feio. O grotesco, como um gênero ou uma forma da 

literatura moderna, confronta simultaneamente o antipoético e o feio e os 
apresenta, quando vistos de fora do olhar comum, como o mais próximo 

possível do sublime. O grotesco afronta nossa noção de ordem 

estabelecida e satisfaz, ou parcialmente satisfaz, nossa necessidade por 

minimamente tentar uma ordem mais flexível. (O’CONNOR, 1971, p. 
19).  

 Em um artigo de incentivo à leitura publicado pela revista Época em maio de 

2012, o romance O som e a fúria é recomendado com um clássico. A publicação 

apresenta um resumo introdutório do enredo do livro da seguinte forma: “é a história da 

decadência de uma família aristocrática do sul dos Estados Unidos. O destino trágico de 

Caddy Compson e de sua filha, Quentin, é narrado pelos irmãos de Caddy” (p. 91). 

É interessante observar como o trecho acima apresenta as trajetórias das duas 

mulheres no romance que conseguem definir um caminho diverso do da dama do sul de 

forma negativa, ou seja, como uma espécie de falha. Caddy e sua filha Quentin são 

estigmatizadas por não terem se adequado ao papel delas esperado. Mas o que há de 

realmente negativo nisso, se as duas personagens são justamente aquelas que 

conseguem escapar do peso do velho sul e do sentimento de ruína que o assola? Os 

meninos da família Compson são todos castrados e permanecem presos ao lugar: 

Quentin perece no lidar com o tempo, Jason ao ter que carregar o peso da família 

sozinho e Benjy é literalmente castrado. Por outro lado, Caddy consegue sua liberdade e 
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é a única a se desprender do peso de uma tradição. Ela atravessa as matrizes do estranho 

e do grotesco locais e passa ao universal em seu movimento em busca de liberdade. 

Quando ela é vista em uma foto muitos anos depois na Europa, observa-se uma mulher 

livre, bela, possivelmente rica e que não permaneceu em seu local de origem presa a 

velhos valores. No entanto, é comum que sua trajetória seja descrita como um fracasso, 

uma vergonha, assim o resumo acima e como o faz a personagem bibliotecária que 

encontra a foto de Caddy na Europa. Neste caso, evidencia-se uma existência pautada 

pela visão masculina, não sendo à toa que Caddy Compson tem sua história narrada 

pelos seus irmãos e não temos acesso à sua voz, mas sim à visão que três homens têm 

acerca dela. 

Conceição talvez também fosse descrita como uma mulher sem realizações, 

uma vez que chega ao final do romance sem casar. Talvez a história pudesse ser descrita 

como um fracasso, assim como a de Caddy e sua filha no trecho apresentado acima. 

Entretanto, dizer que as personagens em questão têm um destino ruim seria tentar 

aplicar a elas uma chave de leitura dentro do paradigma de comportamento feminino 

comumente oferecido, o que acaba por não funcionar, uma vez que as personagens 

atingem um nível além do que esses estereótipos femininos oferecem. Quando 

Conceição busca um livro para ler e exclama “está muito pobre, esta estante! Já sei 

quase tudo decorado” (QUEIROZ, 1930, p. 12), ela mostra carregar em si algo muito 

além do que as opções oferecidas pelo contexto onde vive.       

Conceição e Caddy podem ser vistas como transgressoras por serem diferentes; 

são uma novidade na representação da mulher. Alencar Jr. (2002, p. 85) discorre sobre a 

tradição de representação feminina no teatro dizendo que 

O teatro medieval dispensa pouca atenção à jovem, reservando-lhe um 
papel passivo e dela construindo um perfil pintado por alusões e 

referências. A farsa, mesmo ocupando-se das relações conjugais, costuma 

dispensar pouca ação: à mulher nova e solteira frente à questão do 

casamento, que se constitui um ponto de conflito entre pais e filhos. Na 
comédia humanística em latim dos séculos XIV e XV, a mulher aparece 

como uma das criações mais originais, ainda que sua atuação permaneça 

contida e, de algum modo, associada ao estreito papel da jovem em 
sociedade.    

 

O fatalismo que assola o sul dos Estados Unidos e o nordeste brasileiro é 

reforçado pela permanência de valores dos quais as pessoas não conseguem se libertar. 
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Conceição consegue buscar uma vida mais livre por ter um trabalho próprio e seguir 

com seus afazeres, criando uma trajetória própria sem se prender a uma figura 

masculina. Ela consegue, inclusive, ter um filho de uma forma não convencional, 

adotando um menino castigado pela seca, em vez de se casar e gerar uma criança. No 

entanto, a professora não consegue ter um par intelectual com quem possa dividir os 

seus pensamentos e sua forma de ver diferente, sendo cobrada a todo o tempo pela 

sociedade por sua solidão. É assim que as mulheres são vistas como estranhas, uma vez 

que se deparam com “uma psicologia de grupo social, e não uma psicologia individual” 

(ALENCAR, 2002, p. 84) incapaz de percebê-las como indivíduos.  

No entanto, a sociedade tem uma força reguladora que pode ser punitiva, como 

discutido no capítulo 3 deste estudo. A estratégia de análise deste conjunto peculiar de 

mulheres inclui a observação do contraste que o grupo escolhido apresenta em relação à 

sociedade. Assim, o duplo se forma tendo de um lado, as mulheres estranhas e do outro, 

a sociedade, “que é o fator vigilante que observa, serve parâmetros e regula o Eu” 

(FREUD, 1996, p. 274). Assim, McCullers e O’Connor “mostram através de seus textos 

que o status feminino da sua ficção retrata uma armadilha, uma paralisia e uma 

diminuição”
28

 (WESTLING, 1996, p. 183). 

Esse caráter social punitivo é especialmente válido para as mulheres criadas 

por Carson McCullers e Flannery O’Connor. Também é possível dizer que as 

personagens dessas autoras buscam um rumo diferente, que as liberte dos padrões. É 

neste ponto que tantos desejos reprimidos passam a brotar com mais força e se 

externalizar. Observar essas mulheres diferentes é acompanhar como as vontades 

suprimidas vão sendo guardadas no íntimo. Tantos desejos reprimidos por tanto tempo 

acabam por explodir eclodindo nos corpos das personagens através de um traço 

anormal. A sociedade, no entanto, ainda presa a referências e na dificuldade em 

classificar e lidar com o novo que se desdobra diante de seus olhos, age de forma a 

punir e destituir as personagens da posição alcançada. Amélia não se adequou ao 

casamento chegando ao ponto de colocar o seu marido para fora de casa. A sociedade, 

assim que possível, tratou de destituí-la do poder que tinha alcançado com sua 

liberdade. Já Joy Hopewell tinha ido em busca de uma realidade diferente através dos 

estudos, tornando-se doutora em filosofia. Ter ido a outro lugar mostra uma busca por 
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libertação, mas tendo terminado os estudos, ela retornou ao lar onde pareceu presa por 

ser muito diferente. Uma vez que a personagem ousa se colocar em uma posição 

superior por seu conhecimento, a sociedade logo trata de puni-la por ter ido além do 

local. As trajetórias de Amélia e Joy, ainda que não tendo um desfecho positivo quanto 

à aceitação da transgressão, são uma forma de relatar que “os problemas que elas 

articularam não são limitados ao Sul, mas por causa da tradição sulista da dama, as 

dificuldades em se definir um eu feminino positivo podem ser sentidas mais 

intensamente lá”
29

 (WESTLING, 1996, p. 183). 

Ainda que a sociedade reaja de forma punitiva, uma vez que as personagens 

desafiaram e ultrapassam a ordem social, há um caráter positivo no uso do grotesco: “a 

protagonista típica de O’Connor é oprimida pela degradação dos ideais da sociedade: 

pela economia do sul estadunidense, pela ignorância, pela deformidade física e pela 

doença; por rígidos sistemas de classes e raça e pelas estruturas da religião. Neste 

contexto de opressão, o grotesco se torna, de fato, uma qualidade positiva; torna-se uma 

maneira de escapar da opressão” (O’SHEA, 1993, p. 84). 

Da relação que as personagens desenvolvem com o local, é possível dizer que 

existe um movimento de desregionalização, no sentido de que as personagens passam 

por um desenraizamento. A partir de uma pressão social, essas mulheres foram 

guardando em seu íntimo tudo aquilo que foi sendo reprimido, conforme suas vontades 

foram sendo deixadas de lado para uma adequação às normas sociais. Elas dividem uma 

capacidade de avaliação crítica do panorama de possibilidades femininas observadas no 

contexto onde vivem, sendo capazes de identificar quais são suas opções de vida. 

Através desse conhecimento, elas se desprenderam daquilo que é oferecido ao buscar 

um modo de ser diferente. Esse não é um movimento fácil, já que a sociedade está 

pronta para ler essas mulheres dentro de sua ótica e, em se tratando de contextos tão 

dados ao apego a valores do passado, a reação natural é que o diferente seja 

estigmatizado. Uma reação punitiva mostra que “as respostas são psicologicamente 

interessantes (...) envolvendo racionalização e mecanismos de defesa e sugerindo que o 

grotesco é difícil de aceitar e que geralmente tentamos escapar do desconforto que ele 

causa” (O’SHEA, 1993 p. 83). 

                                                             
29 tradução livre 



114 
 

Passando para as mulheres estranhas de Adelice Souza, no contexto brasileiro, 

observa-se uma capacidade de análise por parte delas ainda maior, uma vez que elas 

verbalizam nas histórias quais os papéis possíveis para uma mulher e ainda dizem que 

estes não as agradam. Desta forma, elas tentam se colocar ainda mais livremente do que 

as personagens discutidas anteriormente, principalmente porque, por mais que o 

sentimento de incompreensão por parte da sociedade em relação a elas ainda esteja 

presente, o efeito que elas causam no conjunto social não suscita mais um sentimento 

punitivo.   

As mulheres de Adelice Souza alcançam um efeito de estranhamento tanto nas 

pessoas que servem de público nos contos – a plateia do teatro e as pessoas que 

observam a mulher nua, que representam o conjunto social – quanto no público leitor 

dos contos, já que seus corpos alcançam o máximo do grotesco e do estranho de todas 

as personagens vistas aqui. A leitura possível para estes corpos femininos se desprende 

do comum apelo para o corpo feminino de uma forma sensual, imagem tão usual no 

contexto brasileiro. Tal pensamento foi sendo moldado criando o paradigma da mulher 

sensual. Assim, “tais discursos fundadores da identidade nacional tiveram um impacto 

muito forte sobre a interpretação do passado brasileiro, transformando-se em memória 

oficial, transmitida sucessivamente de geração em geração” (KLANOVICZ, 2010, p. 

149). Este estudo buscou, então, um questionamento de formulações tão fortes e 

enraizadas de tal forma que criaram um ponto de vista no qual as pessoas aplicam um 

padrão de leitura a tudo que encontram, sendo este pautado por paradigmas que são 

naturalizados em detrimento de um comportamento diferente que é imediatamente visto 

como incomum. Desenvolver um novo olhar “sugere que tais formulações sejam não 

apenas desconstruídas, mas também abandonadas. Essa questão, portanto, não se 

resume à identidade nacional, mas à constituição do desejo encarnado, materializado 

nos corpos de brasileiras e brasileiros, colocados em pressupostos de uma tradição 

histórica que deve ser questionada” (KLANOVICZ, 2010, p. 150). 

As personagens conseguem estabelecer uma diferenciação de um Eu próprio 

em relação ao conjunto social. Ao se perceberam como diferentes, elas passam a um 

movimento em busca de liberdade, o que acaba despertando um desejo de escapar da 

rotina e de buscar um foco de vida em um outro lugar; em qualquer outra coisa que 

possa representar um distanciamento das frustrações diárias.  Segundo Hall (2003, p. 9), 

existe hoje um abalo na “ideia que temos de nós mesmos como sujeitos integrados. Esta 
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perda de um ‘sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 

descentração do sujeito”. Este deslocamento pode ser observado pela pressão sofrida 

para que o indivíduo se integre na sociedade, uma vez que uma maior integração talvez 

possa representar um referencial de vida maior. Assim, a necessidade de se integrar à 

sociedade pode ser justificada pelo fato de a “identidade ser formada na interação entre 

o eu e a sociedade. O sujeito (...) é formado e modificado num diálogo contínuo com os 

mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 

2003, p. 11).  

As personagens servem, assim, para retirar o leitor do jeito com o qual já está 

acostumado a perceber o mundo e “confrontar o indivíduo com uma perspectiva 

radicalmente diferente e perturbadora (alguns usam o termo “choque de consciência” 

para se referirem a este impacto)” (O’SHEA, 1993, p. 83). Um personagem que passa 

por esse fenômeno por estar preso ao passado e acostumado a um conjunto de valores é 

Quentin Compson de O som e a fúria. A tragicidade de Quentin é a mesma que abala as 

estruturas da sociedade sulista, formando um sistema autodestrutivo. Pode ser dito que a 

dicotomia que abala o sistema está na dependência da sociedade da mão de obra 

escrava, ao mesmo tempo em que os escravos são marginalizados e não são aceitos 

como parte desta sociedade. Desta forma, busca-se exemplificar a morte de Quentin por 

sua incapacidade de aceitar o presente, por estar preso a memórias e valores do passado, 

assim como a sociedade luta com a herança escravocrata responsável por sua 

sustentação. Quentin, no entanto, não consegue ver que o presente, representado na 

figura de Caddy, já não pode ser compreendido pelos valores do passado, que não dão 

conta de abarcar as rápidas mudanças que se desdobram diante dos seus olhos. 

Segundo Benjamin (1994), há dois tipos de narradores: aquele que viaja e traz 

experiências vividas de longe, que tem como exemplo o marinheiro comerciante. O 

segundo tipo seria representado pelo camponês sedentário que permanece no seu local 

de origem e é responsável pela manutenção dos valores locais. Traçando um paralelo 

com as mulheres estranhas aqui apresentadas, elas se aproximariam do tipo viajante, 

enquanto que a sociedade pode ser colocada como o camponês que permanece. Mesmo 

sem que tenha ocorrido necessariamente uma ida a um outro lugar para que novos 

valores fossem buscados, ou seja, sem que uma viagem tenha sido feita de forma literal, 
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estas mulheres apresentam uma novidade adquirida de outro lugar que não aquele onde 

vivem, transcendendo  o local.   

As personagens podem ser vistas como transgressoras em cada traço estranho 

que carregam em seus corpos justamente por ultrapassarem o local e rumarem em busca 

de novas direções. As atrizes de Adelice mostram bem isso ao optarem por caminhos 

diferentes, tais como representar um cão ou até mesmo buscar a morte em vez de 

continuar representando o papel de uma mulher que sofre, paradigma tão recorrente 

acerca da figura feminina, uma vez que ela vem sendo submetida historicamente a 

padrões pautados e construídos por toda uma formação patriarcal. A falta de nomes nos 

textos da autora baiana e o desprendimento que as personagens apresentam em relação 

ao espaço de onde vêm e por onde passam sugerem uma universalização em que o 

grotesco e o estranho apontam para um caminho mais cosmopolita em busca de novas 

perspectivas. Assim como o sublime facilmente está coberto por todo o excesso 

grotesco das personagens, “o grotesco mostra-se conclusivamente redentor, já que, de 

certa forma, a redenção envolve uma recaptura e reformulação de ideais” (O’SHEA, 

1993, p. 84). 

As narrativas aqui estudadas propõem o desenvolvimento de um novo olhar 

através de vozes de autoras diferentes. Não se trata mais de uma voz feminina 

relacionada à introspecção, outro padrão tipicamente relacionado à literatura produzida 

por mulheres “regionais”, mas uma voz que representa uma colocação diferente no 

mundo – uma forma de escrever forte e mais representativa do barulho, do caos, das 

muitas referências, das possibilidades de ser muitas coisas e dos excessos. A parte final 

que se segue é uma entrevista feita com a autora Adelice Souza, que foi de grande 

importância para este estudo. Ela serve também como um complemento desta 

conclusão, no sentido de voltar a várias questões levantadas ao longo do texto tentando 

amarrá-las através da produtiva troca proporcionada por um diálogo.          
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Anexo 

 

Entrevista com Adelice Souza 

 

Porque voz feminina não é só canto de sereia 

 

O lançamento do primeiro romance de Adelice Souza, O homem que sabia a 

hora de morrer, aconteceu em abril de 2012. A autora organizou um belo encontro para 

receber amigos e lançar sua obra no dia 25 de abril deste ano na Biblioteca do estado da 

Bahia, também conhecida como Biblioteca dos Barris, em Salvador. Esta foi a primeira 

oportunidade que tive de encontrar Adelice pessoalmente. Os contatos anteriores com 

ela tinham sido feitos por meio de e-mails desde o início da minha pesquisa, há dois 

anos. Aliás, foi através de indicação da própria autora, em um dos e-mails em que 

comentei sobre minha pesquisa e seus objetivos, que fui levada a trabalhar com o conto 

“A mulher nua”. Em uma de nossas trocas de e-mails, perguntei sobre o estranho em 

suas narrativas e comentei sobre minha investigação e observação de como as 

personagens femininas acabavam se tornando estranhas ao se desnudarem, no sentido de 

se revelarem e mostrarem além do já conhecido, tornando-se mulheres incomuns e 

fantásticas. Após esta indicação, acabei tomando conhecimento de que parecia que eu 

estava descrevendo o conto “A mulher nua” antes mesmo de conhecê-lo.     

Nada como ter o privilégio de conversar com a autora das histórias que escolhi 

para trabalhar. Poucas são as pessoas que têm esta sorte. Trocar ideias é essencial em 

qualquer projeto de pesquisa e se esta troca é feita justamente com quem produz uma 

arte tão fascinante, seja no teatro ou na literatura, não há palavras para descrever uma 

troca tão produtiva a não ser dizer que boas conversas são um dos maiores prazeres da 

vida. 
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A quermesse de Adelice 

Na roça. É onde costuma ter festa na rua. O povo se reúne para prosear, dançar 

e comer. Tem barraquinhas pelas calçadas com quitutes deliciosos, cheirinho de milho e 

barulho de pipoca estourando. A música e os passos são de forró enquanto o sanfoneiro 

toca a noite toda. Assim foi o clima reproduzido no lançamento do primeiro romance de 

Adelice Souza, O homem que sabia a hora de morrer, na Biblioteca pública do Estado 

da Bahia, também conhecida popularmente como Biblioteca dos Barris, em Salvador, 

no final de abril de 2012. A família estava reunida para prestigiar a filha artista. O 

marido da autora tirava as fotos e os amigos faziam fila para abraçar a escritora e ganhar 

um autógrafo.  

Adelice Souza nasceu na pequena cidade de Castro Alves e mora atualmente 

em Salvador. Além do seu trabalho como dramaturga, sua produção literária foi sendo 

construída a partir de coletâneas de contos e, no ano de 2012, ela lançou seu primeiro 

romance. Ela destaca a importância e a relação que um trabalho tem com o outro 

ressaltando que ambos se complementam, a literatura e o teatro, por possibilitarem 

linguagens diferentes, ou seja, aquilo que não é possível ser expresso nos palcos acaba 

ganhando voz através da literatura e vice versa.  

A autora buscou reproduzir o cenário do interior para o lançamento de seu 

romance como uma forma de buscar suas raízes, uma vez que ela vem de uma cidade 

pequena. A disposição de objetos de casa sobre a mesa tais como livros, diplomas, uma 

máquina de escrever (que ela afirma ter realmente usado) e fotos, dentre outros, cria 

uma atmosfera que remete ao familiar. Esta é uma forma de retomar a trajetória da 

escritora – a saída de uma cidade menor para a cidade grande, o curso de datilografia, a 

faculdade, as fotos de família, os demais cursos feitos, as peças já montadas, etc., até 

chegar ao momento do lançamento do romance. Desta forma, ela quis mostrar de onde 

veio reunindo amigos que fizeram parte desse caminho em uma festa com forró e muitas 

trocas. 

Em um dos momentos que mais me chamou a atenção, Adelice estava sentada 

em sua mesa de autógrafos e uma conhecida desses muitos caminhos se aproximou para 

receber seu autógrafo e parabenizar a escritora por seu trabalho. Ao ser indagada pela 

jovem sobre o que mais andava fazendo, Adelice respondeu com um grande sorriso e 

muito entusiasmo que estava fazendo seu curso de doutorado em teatro na Universidade 
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Federal da Bahia. A jovem respondeu que estava impressionada porque Adelice estava 

sempre estudando e questionou, de uma forma um tanto negativa, como era possível 

conciliar tantas coisas com algo tão cansativo e complicado como estudar. A escritora 

respondeu com grande alegria buscando incentivar aquela que a indagava e as demais 

pessoas que observavam a conversa a sempre buscar o estudo como uma fonte de 

felicidade e descobertas, porque quanto mais se sabe, mais relações entre as coisas e 

pessoas são possíveis, colocando tudo aquilo que existe em uma grande sintonia.    

Figura 5 - o grupo de amigos, a autora na mesa de autógrafos, o grupo de forró e barraquinhas de comidas 

típicas 
 

Acarajé com Adelice 

Após o lançamento do livro, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais 

sobre a Bahia com Adelice, em um passeio pela cidade no dia seguinte. Ao ser levada 

para comer um dos melhores acarajés de Salvador, fui conhecendo mais sobre o local – 

e nada como conversar com alguém que conhece bem o espaço onde vive para oferecer 

uma amostragem além daquilo que fora observado e que também transborda no texto 

literário.  

Durante o passeio pela cidade, observei mais de perto o contexto soteropolitano 

atual – o Pelourinho estava lá, as baianas vendendo seu acarajé, o Olodum tocando pelas 

ruas e sendo filmado para um especial musical apresentado pela maior emissora de 

televisão do país, as praias paradisíacas, o Farol da Barra, a forte presença da cultura 

negra em tantos aspectos, seja na culinária, na pele, na alma, dentre muitas imagens que 

remetem à tão referida baianidade. E então estava formado o cartão postal de Salvador 

em uma paisagem linda e abençoada pela Baía de Todos os Santos. Muitos turistas 

atraídos por esse clima de festa andam pelas ruas experimentando todos os sabores 

baianos. 



120 
 

No entanto, Salvador também tem aquilo que é comum a muitas cidades 

grandes: há muita violência pelas ruas, consumo de drogas – mesmo em pontos 

turísticos e policiados, um grande número de moradores de rua, prostituição e áreas 

degradadas, até mesmo propositalmente. Muitas áreas no próprio centro histórico estão 

abandonadas e muitos prédios antigos e tombados pelo patrimônio histórico estão sem 

qualquer cuidado e em péssimas condições. No mesmo espaço de inestimável 

importância cultural em que uma parte importante da história do Brasil é contada, 

habitam moradores de rua e pedintes de todos os tipos que aproveitam a alta 

concentração de turistas para abordá-los. Juntamente a isso, pode ser somada a taxa de 

criminalidade bastante alta nesse local também pela grande circulação de pessoas de 

todas as partes do mundo, o que torna espaços históricos extremamente perigosos, 

principalmente para serem transitados durante a noite. O curioso e trágico ainda foi 

constatar que há uma certa estratégia para atender a uma especulação imobiliária que 

busca reduzir o valor do metro quadrado dessas área com o objetivo de que possam ser 

compradas e revendidas posteriormente com um preço mais elevado. Um prédio 

tombado não pode ser demolido, mas, caso ele caia pela ação natural do tempo, o 

terreno poderá ser usado para a construção de um novo hotel de luxo que atrairá ainda 

mais turistas de todas as partes do globo. Desta forma, observa-se um grande número de 

construções antigas sendo cuidadosamente esquecidas até que se esfacelem para dar 

lugar a algo novo. 

A relação do povo é bastante delicada quanto às providências tomadas pelo 

governo. O longo domínio de Antônio Carlos Magalhães teve fim muito recentemente e 

deixou um legado que remete ao tempo dos coronéis. O governo de muitos anos 

associado a uma família tradicional e que se mantém no poder durante muito tempo 

pode ser associado à época das grandes plantações de cacau durante a formação do 

Brasil colonial, uma vez que a Bahia é muitas vezes chamada de berço do Brasil. É 

desse tipo de relação que vem um olhar que ainda se revela preso ao passado mostrando 

a dificuldade em estabelecer mudanças e transformar um modo de ser pautado em 

paradigmas construídos e enraizados ao longo da formação cultural brasileira.       

Adelice afirmou acreditar que as coisas mudem com o tempo e se encaminhem 

para uma época mais segura. No primeiro semestre de 2012, Salvador enfrentou uma 

longa greve das forças policiais, o que deixou a cidade em estado de caos. Algumas 

pessoas ficaram com mais medo ainda de andar pelas ruas preocupadas com o que 
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poderia acontecer por causa da violência. As imagens típicas continuam atraindo turistas 

que se encantam pela paisagem. Como essas imagens estão presentes na produção 

literária hoje em dia? 

Nos textos de Adelice não encontramos o Elevador Lacerda, as baianas ou os 

corpos morenos que vendem a imagem turística da cidade. A autora afirmou que em 

muitas conversas e entrevistas já tinha sido questionada sobre a ausência dessas 

referências paradigmáticas locais em sua obra literária. Ainda, segundo ela, algumas 

pessoas chegam a pedir que ela coloque alguma referência mais local, pelo menos o 

Pelourinho em seus textos.  Parece estranho para uma autora baiana que em sua 

produção literária essas imagens não predominem a fim de enfatizar o elemento local.  

Adelice não deixa de representar o local, mas sim se desprende de paradigmas 

mostrando que o local não responde somente a um tipo de referência historicamente 

construída. Alguns desses elementos podem até estar presentes, como já apresentado, 

por exemplo, na análise do conto “A mulher nua”, mas há uma ressignificação que 

possibilita uma nova leitura, por exemplo, do corpo feminino que é revelado. Este outro 

olhar é o que cria composições que partem de elementos já conhecidos, mas dispostos 

de forma não usual em uma composição grotesca. Mostrar um padrão que tem sido cada 

vez mais quebrado também é uma forma de representar que o diferente também existe e 

desperta um olhar especial.  

Bolo com Adelice   

Na manhã do dia 28 de abril foi feita uma conversa mais completa com Adelice 

buscando uma troca com base nos contos produzidos pela autora que foram objeto deste 

estudo. Esta não foi uma entrevista propriamente dita, mas sim uma conversa que foi 

realizada de maneira bastante informal, enquanto apreciávamos um bolo delicioso feito 

pela própria escritora. Nesse tom informal, seguimos sem que houvesse um caminho ou 

uma progressão de perguntas ou uma preocupação em segui-las. Foram apresentados 

alguns tópicos e algumas perguntas para Adelice Souza previamente, mas no desenrolar 

da conversa a troca de ideias fluiu de maneira mais solta, da forma como uma conversa 

se desenvolve. Desta forma, foram atingidos os objetivos de descobrir mais sobre o 

texto literário e sua gênese de uma forma muito produtiva e essencial para o andamento 

desta pesquisa, assim como foi possível produzir uma conclusão diferente, que é 

mostrada através da reprodução da conversa desse dia que se segue abaixo.   
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Suelen: trabalhando com literatura e teatro, como você concilia as duas coisas?  

Adelice: apesar da literatura entrar no teatro, as últimas peças que eu tenho feito, quase 

todas, eu quem tenho feito os textos. A gente acha textos publicados de dramaturgos de 

cinquenta anos atrás, de quarenta anos, mas os dramaturgos de vinte anos para cá, a 

gente não acha. 

Suelen: por que esse desinteresse em publicar o texto de uma peça? 

Adelice: é porque publicar teatro não dá dinheiro. Então o mercado não se interessa em 

publicar teatro. Publicar teatro é pior do que publicar poesia. Não dá, não vende. As 

pessoas querem a arte cênica, não querem o material da arte cênica. Querem o produto 

livro, mas eu levo a coisa pra um outro lugar. A angústia que dá é porque ora você está 

dedicada à literatura, ora você está dedicada ao teatro. Se só tivesse a literatura na 

minha vida eu teria produzido muito mais.  

Suelen: mas eu acho bonito que você produza os dois. Como você vê a relação entre os 

dois? Há uma troca? Como leitora, eu vejo muito do teatro nos seus contos. As 

personagens são muito fortes e têm uma questão com o corpo muito interessante nos 

textos. Como isso funciona? 

Adelice: tirar da cabeça, da mente e botar o corpo na palavra. Tirar o corpo da palavra e 

botar a palavra no corpo. É isso. Eu trago o teatro para a literatura. Eu trago menos a 

ação externa na literatura, mas eu coloco isso dentro do personagem, ou seja, aquela 

subjetividade que talvez no palco não possa servir, mas consigo colocar isso no texto.  

Suelen: no texto aparece. São duas formas de linguagem que você explora. 

Adelice: talvez seja minha forma de equilibrar coisas que eu gosto de ver na literatura, 

mas que não têm um espaço na cena. O que falta eu acabo colocando na literatura, nos 

contos. O que eu não faço em um lugar, eu boto no outro. E aí não há frustração, 

tristeza. Mesmo assim, eu acho que o meu teatro está caminhando mais, eu tenho 

sentido isso. Eu estou querendo também trabalhar mais com a subjetividade com a qual 

eu trabalho na literatura no teatro. A minha tese de doutorado é em cima disso. Eu estou 

estudando drama lírico, ou seja, é exatamente trazer a contemplação, esse olhar 

contemplativo para o teatro. Mostrar que o teatro não é só uma coisa da ação. O teatro é 

ação, não estou querendo fugir disso. É um tripé. O tripé é ação, tempo e espaço. Não 



123 
 

pode fugir da ação, mas, como trazer esse subjetivo? E eu acho que o drama lírico foca 

um pouco isso. Claro que eu sei que eu vou lidar com um público que talvez não queira 

tanto esse tipo de teatro, que é um teatro mais sereno, um teatro mais contemplativo.  

Suelen: como você vê o público nesse ponto? Como é a recepção? 

Adelice: o público baiano é um público muito atípico. Eu tenho a sensação de que eu 

faço uma coisa que ninguém quer ver. Eu tenho essa sensação. Eu fico até com medo 

porque tem uma coisa imediatista da comédia, do riso fácil. Você entra em um teatro 

aqui em Salvador, mesmo que a peça não seja de comédia, o público está rindo. Tem 

um estigma de que na Bahia o teatro está muito ligado a entretenimento, mais do que à 

cultura. O teatro está ligado à diversão e ao entretenimento. Então, não se tem 

necessariamente um compromisso com uma coisa a mais: se fez o público rir já está 

muito bom, já está de bom tamanho.  

Suelen: Por isso o boom da stand up comedy hoje em dia… 

Adelice: aqui está uma loucura. A gente tem um público muito complicado. Por 

exemplo, eu agora estou trabalhando esse resultado do doutorado. O resultado do 

mestrado que eu ainda vou montar, pois ainda não montei, e o resultado do doutorado. 

Um é sobre a mitologia de Kali, o mito Indu que é a deusa Kali, mas que é uma coisa 

bacana, porque Kali é uma abordagem dessa deusa partindo da perspectiva de sete 

mulheres comuns que têm características dessa deusa. Então, eu tento trazer Kali porque 

ninguém sabe quem é Kali, o que é Kali. A gente sabe o que é Shiva, ouviu falar de 

Shiva; há uma certa referência, mas de Kali não. É uma forma de trazer Kali 

ocidentalizada. Vai funcionar da seguinte maneira: vou pegar a característica dessa 

deusa e aplicar essa característica numa pessoa, numa mulher comum ocidental. Será o 

desdobramento dela, de forma que você possa entender a essência da deusa, mas dentro 

dessas figuras, dessas figuras humanizadas. Porque, na verdade, o hinduísmo mostra 

que essa deusa está dentro da gente; essa deusa é uma personificação do humano.  

Ainda sobre a relação do teatro e a literatura... Engraçado, eu não costumo refletir sobre 

isso não. Mas, eu vejo quando eu olho nos contos nesses dois
30

 até especificamente 

muito, muito desse teatro, muito dessa cena instaurada.  

                                                             
30 Ela faz referência aos contos escolhidos para esta pesquisa: “A atriz que não sabia morrer” e “A mulher 

nua”. 
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Suelen: No conto “A atriz que não sabia morrer”, claro, que tem essa ligação entre 

teatro e literatura... Até porque são atrizes, tem um palco, elas apresentam uma peça 

teatral. No outro conto, “A mulher nua”, eu também tenho essa sensação de ela estar 

destacada, como se ela estivesse no palco iluminada por um holofote. Essa imagem dela 

estar ali iluminada e não ser compreendida é muito forte. Você falou do público que não 

entende, não ter esse momento de olhar e contemplar. Eu vejo isso nos textos também, o 

“público” que aparece nos contos também não compreende as personagens.  

Adelice: perfeito. E o público também, no final da apresentação, olha aquilo e não 

entende, mas sai certamente abalado, ainda que não saiba o que é aquilo. Acho que 

aquele finalzinho da atriz é uma queixa minha. Uma queixa sutil minha sobre esse 

público que talvez esteja querendo consumir um teatro muito fácil. E quando vem 

qualquer elemento estranho, quando veem qualquer coisa estranha, as pessoas olham 

dizendo: “êpa, o que é isso? Como decodificar isso?” Isso é uma coisa que eu gosto 

muito. A vida vai se transformando com o que dizemos e como dizemos. Eu acho que 

isso é o grande barato da literatura. Porque a literatura pode voltar para a vida, 

modificá-la e transformá-la. A vida produz material para a literatura e a literatura 

recodifica, resignifica e pode mudar essa vida. Acho que trazer o estranho é o que me 

encanta; o que me encanta como leitora é Kafka, Cortázar. Eu digo esses dois, porque 

são duas paixões, mas é claro que eu tenho outros. Na própria epígrafe de “A mulher 

nua” eu cito Alfred Jarry. Tem uma série de figurinhas que percorreram esse caminho 

no teatro do absurdo. Eu digo a você teatro do absurdo
31

 porque foi uma nomenclatura 

do Martin Esslin que fez o livro Teatro do absurdo
32

 e ele incorpora tudo o que é 

elemento do insólito, do estranho, do maravilhoso, do fabuloso; ele coloca tudo como 

absurdo. Mesmo a gente sabendo que absurdo está muito mais ligado a Beckett, mesmo 

numa determinada fase. Mas ele bota tudo como elemento do absurdo. Então quando eu 

falo absurdo eu estou falando um pouco do estranho, um pouco do maravilhoso, um 

pouco do fabuloso, um pouco fantástico... É uma tentativa de mostrar que a literatura 

não precisa de realismo; talvez seja minha queixa contra o realismo. Minha queixa 

contra o público porque eu acho que aí é o mal de Aristóteles: o inicio, meio e fim, tudo 

                                                             
31 Referência ao crítico inglês Martin Esslin (1918 - 2002) que cunhou o termo Teatro do Absurdo no fim 

da década de 1950. Faz referência a peças do período após a Segunda Guerra Mundial. Esses trabalhos 

são profundamente marcados pelos sentimentos de solidão, perda e desolação mostrando a dificuldade do 

homem em comunicar, sendo um retrado da incomunicabilidade do homem moderno. Adelice cita o 

espanhol Fernando Arrabal, que se destacou como um dos principais artistas desse grupo juntamente com 

outros autores como o irlandês Samuel Beckett, o inglês Harold Pinter e o russo Arthur Adamov. 
32 Livro sobre o tema que teve sua primeira edição lançada em 1961. 
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arrumadinho. A nossa cultura foi toda concebida com o padrão de querer entender as 

coisas arrumadas através de início, meio e fim. Há uma necessidade de encontrar as 

coisas arrumadas, com as decodificações prontas, e qualquer coisa que saia dessa esfera 

deixa a gente perdido, a gente não sabe. Filme que tem um final aberto, a gente acha o 

filme horrível. Por que o final é aberto. E a vida tem final? Final bonitinho, fechado?  

Adelice: mas a vida não tem resposta também. Pois é, talvez não seja a questão com o 

público, porque o público não tem culpa, o público já é acostumado, viciado. Ele 

recebeu essas coisas e está acostumado a decodificar aquele tipo de estética.  

Suelen: Isso é bem o que eu investigo na minha pesquisa: como você está acostumado a 

um padrão e acontece uma fuga a este padrão.  

Adelice: e foi Aristóteles que fez isso com a gente e a coisa dos gregos, da beleza, da 

formação da beleza redondinha, plena, a gente tem dificuldade com o feio, qualquer 

estranhamento nos causa muito mal... E a vida é estranha, meu Deus! O tempo inteiro. É 

como se a gente olhasse para a vida, não quisesse ver o que está estranho na vida e fosse 

fazendo as escolhas. Eu lembro, há alguns anos, que eu vi uma mulher no banco, uma 

senhora. Ela não conseguia levantar porque a coluna dela estava totalmente arqueada, 

um problema grave que foi se acentuando [Adelice se levanta e reproduz a imagem da 

mulher arqueando o corpo de tal forma que quase toca o chão com os dedos; o corpo 

formando um ‘U’]. Se a gente fosse colocar isso no teatro, era caricatura. Iriam criticar 

dizendo: “ah, botaram caricatura no teatro”. Não. As pessoas têm problema de coluna, 

ficam arqueadas e a mulher estava andando sozinha no banco. Ela saiu de sua casa, 

sabe-se lá como, se foi de táxi ou de ônibus. Foi para o banco assim. Não queria ficar só 

em casa, queria fazer as coisas, ela estava viva, embora bem debilitada fisicamente. 

Mas, aquilo é vida.  

Suelen: e as pessoas ignoram, não querem ver. 

Adelice: é. É como se isso aí estivesse sujando. A gente quer uma coisa organizada, o 

que de certa forma, é um olhar positivo do humano querendo o melhor, querendo o 

positivo, querendo a beleza, o que é muito bom também, mas, eu acho que as pessoas 

acabam fechando os olhos a essas coisas todas e as recebendo com preconceito na arte. 

Assim, todos os artistas que foram geniais, mas que trouxeram essa coisa, essa sujeira, 

esse estranho, esse incômodo, seja nas artes plásticas, nas artes visuais, precisaram de 
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um tempo para serem aceitos. Foram aceitos, mas demorou um bom tempo, como 

Basquiat, Pollock, o próprio Van Gogh, que tem um estranhamento; a beleza só foi 

compreendida depois. Eram diferentes, trabalhos com uma beleza diferente, uma beleza 

vertiginosa. Enfim, então eu acho que talvez seja um pouco isso. Talvez seja uma 

queixa que eu tenho. Os textos que me encantam para montar são, por exemplo, 

Hamlet-machine
33

 do Heiner Müller, essa literatura dramática que beira um 

estranhamento sempre me interessou, mas eu vejo que não há um interesse muito 

grande nisso. Então, talvez quando eu coloco isso nos contos, seja uma forma de criar 

um espaço onde eu possa falar dos mundos que me interessam. E me interessam muito 

menos esses padrões realistas de conversas e diálogos porque a sensação que eu tenho é 

que isso se vê muito e que isso não dá um salto. Acho que quando você bota esse 

elemento estranho e a surpresa, cria-se um caminho, um caminho que você não 

imaginava que fosse possível. E acho que aí torna-se possível... Não sei, é a forma que 

eu vejo. Talvez isso não seja para quem lê ou para quem vê, mas, me interessa.  

Suelen: Isso causa uma solidão? Parece um tipo de solidão acompanhada, que é aquela 

solidão que hoje a gente tem nos grandes centros de você estar no shopping center, por 

exemplo. Você tem companhia de certa forma, mas as interações não são significativas, 

não são válidas. Não têm profundidade. Você pode conversar com o vendedor, você tem 

que interagir de uma certa forma com as pessoas, mas aquilo não é uma interação 

realmente significativa nesse ponto de troca, não existe uma troca de fato. Você está 

numa cidade, num shopping, onde há muita gente, mas aquelas pessoas estão sozinhas. 

Eu vejo isso nas atrizes, elas mal têm uma à outra, e em relação ao público então...    

Adelice: e até em relação a uma à outra elas estão sós. Engraçado, isso que você traz da 

solidão não é uma coisa pensada também não. Mas, quando você falou, esse aspecto 

também é muito claro, é muito reconhecível, é muito até, inclusive, produzido. O da 

solidão não, quando eu li o seu pequeno texto sobre isso eu fiquei pensando, nossa, é 

mesmo, e eu comecei a ficar pensando. 

Suelen: vem uma sensação de não ter com quem falar... 

Adelice: Eu me acho assim. Não em relação às pessoas e parentes próximos, amigos, 

porque são pessoas com quem você já criou uma relação para trocar, mesmo que não 

                                                             
33 Em seu trabalho como diretora teatral, Adelice assinou uma montagem da peça Hamlet-machine em 

1997. 
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sejam parecidos, mas a troca existe porque ela é inevitável. Sinto que isso acontece em 

relação às pessoas que produzem arte, que consomem arte aqui ao meu redor, eu sinto 

sim. É aquilo que eu te falei, eu sinto isso cada vez mais; é um sentimento de que eu 

estou falando coisas, mas será que isso ecoa? Isso também não me preocupa não porque 

eu sei que vai ecoar em alguém, uma pessoa que seja, em qualquer canto, isso vai ter 

uma repercussão. Eu não tenho vontade de ter plateias lotadas, nem de ser best-seller, 

eu não tenho essa vontade, porque aí eu teria que fazer uma concessão e fazer talvez o 

que se queira, e eu quero fazer o que eu quero. Faço isso sabendo que o que eu quero 

vai encontrar um olhar em alguém.  

Suelen: isso dá a sensação de se fazer algo sozinha? Existe um par para dialogar? 

Adelice: Voltando para a solidão. Eu sinto sim, essa solidão o tempo todo, no sentido de 

que isso vai para os personagens, no sentido de que falta compreensão talvez das coisas. 

Eu estou estudando agora um pré-socrático que é o Empédocles, que de todos os pré-

socráticos foi o que mais deixou material porque Tales de Mileto não deixou nada. 

Foram pessoas que ouviram Tales de Mileto falar, que anotaram algumas coisas do 

pensamento do Tales de Mileto, que tudo é água, e tal. Tudo começa com água, a 

origem é água. Foi uma ideia que chegou até hoje por causa do que ele falou e as outras 

pessoas anotaram. O Empédocles foi um dos poucos que deixou ainda alguns 

fragmentos. Isso quatrocentos e poucos anos antes de Cristo. O tempo correu, 

bibliotecas foram incendiadas, milhões de coisas acontecerem. Muito do que ele 

escreveu se perdeu, várias obras dele se perderam, mas deixaram os fragmentos que eu 

aqui, uma baiana do século XX, resolvo pegar, mergulhar nele, colocar quatro anos de 

minha vida num estudo desse homem, do trabalho que tem, da poesia que tem, nesse 

filósofo pré-socrático. Estranho que quando às vezes eu falo o nome dele ninguém 

consegue falar ou compreender Empédocles. Meus colegas de doutorado ficam me 

perguntando como é que eu fui pegar essa figura. O que acontece é que alguém, algum 

dia, um dia vai pegar algum material e se interessar. Alguém vai querer, nem que seja 

uma frase do fragmento e nessa pessoa, ficará, ecoará, e acredito que eu, ao falar desse 

homem, vou passando um pensamento adiante. Uma outra pessoa talvez possa ler o que 

eu estou fazendo e se interesse por ele também. Então, essa solidão, nesse sentido, ela 

não me preocupa nem me angustia. Eu acho que eu gosto de falar dela no sentido de 

dizer que ela existe, que está aí, lembrando que ela pode ser olhada, para que não 

fiquemos alheios a ela, mas, ao mesmo, tempo ela não me angustia. Enfim, tem uma 
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coisa de Borges que eu gosto. Ele fala que a felicidade para ele é uma sensação física. 

Que a beleza para ele é uma sensação física. Quando se vê algo belo não basta sentir 

que é belo, pois o corpo reage fisicamente a isso. Ou seja, o corpo fica mole, o sorriso 

se abre, ou seja, a beleza provoca nele uma fisicalidade. Não é só olhar, sentir e acabou. 

Para ele, sentir que uma obra é bela tem um efeito que irradia pelo corpo. Ou seja, dá 

um bem-estar no estômago, você fica mais bonito, o cabelo fica diferente, brilha 

diferente. Não foram exatamente essas palavras que ele usou, mas eu estou tentando 

traduzir o que ele diz, como o contato com o belo não provoca só o pensamento, 

provoca uma sensação física que sai do pensar e vai para o sentir. Eu estou falando isso 

porque é uma vontade, nesses meus contos, de tentar traduzir esses pensares numa coisa 

que se externaliza, que se concretiza em objeto.  

Suelen: e uma coisa legal no texto é que as palavras de certa forma criam uma 

textualidade do corpo. Elas aparecem no próprio corpo. Tem que se manifestar de uma 

forma visual para acontecer.  

Adelice: e talvez isso também, de uma certa forma, seja um grito, é como se tivesse 

precisando fazer isso para que a pessoa que está lendo entendesse. E quando ela se 

depara com essa coisa tão estranha, ela fala: “por que isso?”. Ela dá uma cutucada. Eu, 

por exemplo, leio contos fantásticos, lindos, muito lindos, que abordam coisas de uma 

profundeza, mas às vezes é tão sutil, tão sutil, é um sussurro, e o leitor termina o conto 

se questionando: “ué, o que aconteceu aí mesmo?”.  

Suelen: nesses textos que eu escolhi eu já acho o contrário porque eles têm uma força, 

tem uma coisa gritando mesmo que “sai” pelo corpo. Não pela sutileza, mas pelo 

grotesco mesmo. 

Adelice: perfeito. E a coisa é como se fosse um grito assim: vejam! Vejam!
34

 Tem que 

gritar para ver. E talvez, por exemplo, aí vem também da minha experiência como 

leitora. São esses gritos que me chamaram também. Foi através desses gritos que o meu 

gosto foi se formando. É o grito da barata de Kafka, é o grito do homem que se perde no 

castelo. Mas, como é que um homem se perde no castelo? Como é que o homem não 

acha, não sabe como entrar? Como? E aí, quando você vê que a coisa é tão óbvia, que 

aquilo toma um caráter tão forte... A opressão do pai, a opressão do trabalho, a opressão 

                                                             
34 Este é exatamente o processo visto no conto “A mulher nua”. Ela sai pelas ruas pedindo que os outros 

vejam a mão presa a seu corpo.  
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de tudo aquilo, sobre o Kafka, naquele alterego dele, o Gregor faz com que ele se 

transforme na barata. Quando ele grita e se transforma na barata, a literatura dele toma 

uma força e, de certa forma, ele tem que ficar de greve de fome para que aquilo que ele 

está querendo dizer tome uma proporção porque ninguém até então o enxergava. Ele só 

começa a ser enxergado quando ele começa a fazer greve de fome. Um outro exemplo 

seria Josefina, a cantora dos ratos
35

. É tão estranho o que aquela mulher rata canta, ela 

não é afinada, ela é tão estranha que tem hora que todo mundo tem que parar para ver e 

eles se perguntam: o que é isso? É como se talvez a sensibilidade dela quisesse gritar 

um pouco para ser vista. Não é sempre assim. Claro que tem gente que não precisou 

gritar. Machado de Assis não precisou gritar nem para ser fantástico. Guimarães 

precisou gritar. Gritar na linguagem, gritar na estrutura. Ele não gritou tematicamente, 

mas aquela escrita dele é um grito, uma linguagem diferente naquela estranheza de 

linguagem, naquela construção truncada para chamar atenção para um povo, o 

nordestino, um povo que falava aquilo e que até então estava um pouco relegado como 

secundário. Quando ele traz a linguagem daquele povo, os outros olham e se espantam 

dizendo que os nordestinos são analfabetos, mas são interessantes. Eu acho que isso 

também é um pouco essa vontade de gritar para que se veja. Falando de coisas tão 

íntimas e tão sutis, talvez o grito seja sutil para que aquilo salte aos olhos. 

Suelen: como eu falo de coisas que se diferenciam do padrão sobre a mulher, e a 

representação feminina, eu penso muito em estereótipos: ou a mulher está sofrendo, ou 

tem a imagem da mãe, ou a mulher que sofre; tem também a vítima, a mulher 

obediente... Você teve essas referências? Você vê isso, da sua experiência como leitora? 

Falo isso porque você cria uma coisa diferente. Suas personagens são mulheres 

diferentes. Como você vê essa relação, e até mesmo no estereótipo que a gente ainda vai 

comentar um pouquinho, de baiana, de nordestina, estereótipos, a mulher sensual... Eu 

queria saber de uma pessoa que está na Bahia, que tem mais contato com esses padrões, 

vamos pensar numa Gabriela de Jorge Amado, que é uma imagem muito forte que tem 

adaptações para a televisão, é um personagem que aparece na televisão até com muito 

mais força do que na literatura em termos de recepção do público da quantidade de 

pessoas que alcança. Como você vê essa criação de padrão da mulher bonita, uma 

                                                             
35 Montagem teatral com direção de Fernanda Paquelet que teve sua estreia em 2007 no teatro Módulo em 

Salvador. A obra buscou inspiração no conto “Josefina, a cantora” ou “O povo dos ratos”, de Franz 

Kafka, texto escrito em 1924 pouco antes da morte do autor e que traz questionamentos sobre o papel do 

artista na sociedade. 
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mulher sensual, que sabe usar o corpo em termos de sensualidade. A gente vê que seus 

personagens não têm isso. A gente vê que a sua chave de leitura no campo da 

sensualidade não funciona, não é isso. A mulher pode estar nua que eles não vão olhar o 

corpo, ela não está usando o corpo nesse sentido.  

Adelice: Tem uma pessoa que me encanta muito na literatura brasileira que é Nélida 

Piñon
36

 por quem eu sou apaixonada. E o percurso de Nélida também é um percurso 

diferente. Um percurso pelo fantástico, acho que é um percurso muito sensível, muito 

intimista, é um percurso até nas raízes, nas origens dela, reproduções sobre o avô, sobre 

a estrada do avô. Mas, ao mesmo tempo, a literatura dela não se enquadrou nessa 

mulher... Nélida é uma mulher diferente. Ela é uma mulher que não casou, é uma 

mulher que levou a própria vida dela por uma escolha diferente. Eu tive até a 

oportunidade de conversar com ela, de ter encontros, conversamos aqui, conversamos 

no Rio, e ela falava coisas para mim muito legais sobre como foi a escolha dela, de 

como ela teve que abrir mão de muitas outras coisas para defender aquele discurso, 

inclusive. Ela falou de quando ela começou a escrever, ela sendo brasileira, bonita, 

jovem, e ela disse que começou a ter que se impor de uma forma diferente dizendo: “eu 

não sou isso que todo mundo está esperando”. Porque até hoje a mulher brasileira que 

vai para outros lugares é vista como puta. Isso existe realmente e os outros acabam 

dizendo que, por isso, podem se aproveitar da mulher brasileira.  

Suelen: Como você vê a formação desse estereótipo? E como isso está na arte, na nossa 

cultura, na literatura? 

Adelice: Infelizmente, foi algo que se criou por causa de nossa arte também e foi 

vendido para o mundo inteiro. A arte também é um pouco responsável pela cara do 

lugar; é responsável por esse estereótipo. Jorge Amado, que eu respeito muito, é uma 

figura importante na formação desse estereótipo, embora a obra dele não seja só isso. Eu 

redescobri Jorge Amado ano passado. Eu confesso que tinha certo preconceito, e eu fui 

fazer um trabalho com a obra dele na Bienal
37

 que o homenageou, me chamaram para 

dirigir uns atores com o texto dele. Eu fui reler várias coisas que eu tinha lido muito 

jovenzinha e eu disse: “isso é muito bom”, mas eu não tinha visto, não tinha percebido, 

                                                             
36 Adelice conheceu a escritora em 2001 e teve outros encontros com ela depois disso. O conto “A fila”, 

publicado no livro Caramujos zumbis de 2003, foi dedicado a Nélida.  
37 A 10ª Bienal do livro de Salvador teve o escritor Jorge amado como homenageado e ocorreu de 28 de 

outubro a 6 de novembro de 2011. 



131 
 

porque eu tinha olhado sob um determinado aspecto, sabe? E tinha sido um olhar com 

certo preconceito. Tem uma pessoa que fala uma coisa, que eu não sei quem é, mas que 

diz que voz feminina não é só canto de sereia; é uma brasileira quem fala isso. Quando 

eu lancei esse livro a gente teve umas palestras com o Ruffato
38

, todo mundo fazia 

muito essa pergunta, como é a voz feminina se colocando no Brasil? Como é isso? E a 

gente falava muito essa frase, “voz feminina não é só canto de sereia”, porque se espera 

também da mulher um determinado lugar. Através do Jorge Amado, por exemplo, 

criou-se um lugar que veio repercutir e cristalizar a imagem da sensualidade; a Clarice 

Lispector também é fantástica, maravilhosa, e também veio de certa forma trazer um 

outro lugar lançando um olhar da literatura brasileira por uma intimidade, por um 

vasculhar psicológico. Então, se espera um pouco que todo mundo que escreva no 

Brasil seja um pouco de Jorge Amado ou seja um pouco de Clarice Lispector. São 

padrões. É importante lembrar que não é só canto de sereia que existe, que você não tem 

que seguir esse padrão e que não tem nem um mercado para que você siga esse padrão. 

Eu não tenho uma editora que me diga para escrever de um certo jeito. Então, por que 

eu vou seguir alguma coisa se não tem um mercado, não tem nada formado? Então eu 

vou formar o que eu quero formar e, o que quer que seja, que venha depois disso. A 

mulher que escreve no Brasil, que é uma coisa recente, você tem que imaginar, Rachel 

de Queiroz foi uma das primeiras porque as outras, que tem umas duas ou três no século 

passado só tem um século. E não é só no Brasil não, é no mundo. Tirando Safo, quais 

são as outras referências? Há poucas, tem uns nomes que eu não sei porque eu não sou 

estudiosa dessas figuras, mas são nomes que não tiveram repercussão como os homens 

tiveram. E eu acho que, por exemplo, não tem que ter uma preocupação.  

Suelen: as pessoas te cobram que a Bahia apareça nos seus contos? 

Adelice: Tem uma cobrança, muitas pessoas me questionam dizendo que eu tenho que 

colocar Salvador nos contos. Elas lembram que Jorge Amado fez sucesso levando a 

Bahia, mas a Bahia daquele tempo, e que eu deveria falar da Bahia de agora. Eu digo 

que eu estou falando da Bahia de agora. Só que eu estou falando de pessoas da Bahia de 

agora. Não necessariamente eu preciso colocar o Mercado Modelo na escrita.    

                                                             
38 Luiz Ruffato é o organizador das coletâneas 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira 

e + 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, na qual o texto “A mulher nua” de 

Adelice Souza foi publicado. Ele organizou também uma série de palestras e entrevistas reunindo as 

autoras dos contos apresentados nas coletâneas para divulgação dos livros.   
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Suelen: como você lida com essas demandas? Como escritora, como mulher, como 

estas duas coisas se conjugam? 

Adelice: dizem que escritor não pode ter família não. Ou dizem assim: vai ser difícil 

para você porque você é bonita. Vai muita gente se aproximar de você, mas não porque 

você está escrevendo.  

Suelen: você vê isso? Você sente isso? 

Adelice: não. Pelo contrário. Muita gente acha que para ser escritor você não pode ter 

família porque é uma vida difícil e uma família toma muito tempo. Seria um sacrifício 

necessário para uma rotina puxada que inclui acordar de manhã, fazer várias coisas, não 

ter muito tempo livre, dar entrevistas, ir a lançamentos de livros, palestras, investir na 

carreira... É uma rotina para a vida inteira e que toma muito tempo. E eu falo que eu não 

quero isso, não quero ver como sacrifício. 

Suelen: você faz todas essas coisas e ainda tem uma família. Além disso, ainda tem o 

teatro, ioga, doutorado... Como é lidar com tudo isso? No lançamento do seu romance 

eu observei uma conversa com uma pessoa que foi te parabenizar. Quando ela 

perguntou o que você estava fazendo e você disse que estava no doutorado, essa pessoa 

se surpreendeu; teve um estranhamento porque parece que ela interpretou como um 

fardo, como se você fizesse muitas coisas. E você respondeu da maneira mais bonita 

possível e com grande satisfação: estudar é maravilhoso. Será que as pessoas deixam de 

olhar o que há de satisfatório nisso? Ou poderia ser o velho olhar de atribuir à mulher 

mais restritamente o espaço da casa e família?     

Adelice: Eu me acho muito sortuda mesmo, eu só tenho a agradecer porque as pessoas 

me acolheram tão bem, os mais velhos, os menos velhos, os da minha idade, não tem 

uma pessoa que escreva em Salvador com quem eu não tenha uma relação bacana, que 

não seja amigo. Eu não vejo dificuldade, não vejo preconceito por causa disso ou 

daquilo. Eu também tenho uma atitude que ajuda bastante, pois sou uma pessoa assim 

que deixa as coisas ruins passarem e eu não dou muita bola para elas. Sinto muita 

alegria por agir assim e por ver as coisas desse jeito. Por exemplo, quando eu comecei a 

fazer teatro, por eu ser diretora e a diretora ocupar esse lugar do mandar e dar ordens, eu 

sentia que, às vezes, atores homens, mais velhos, por exemplo, não gostavam muito. Eu 

encarava aquilo de forma tão leve e brincando que depois de um tempo esse estado 
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deles, talvez de desconfiança ou receio, passava. Você como diretor está falando, está 

dando indicação para um ator de quarenta anos de estrada. Eu, sendo mais nova e 

mulher, estava começando a fazer. Uma pessoa mais velha pode questionar: “quem é 

essa pessoa que quer me dar indicação do que eu tenho que falar no meu texto? Eu sei 

falar meu texto”. No entanto, ao mesmo tempo neste processo, eu sou a diretora e faz 

parte do meu trabalho dar essas orientações. Existe um querer ali naquele processo. 

Então, eu ia com muito jeitinho e falava, dava as indicações. A pessoa quando começa a 

ver que você tem propriedade no que está fazendo vai se acalmando e também o ego vai 

baixando. Aos poucos, a atitude muda e surge uma aproximação através de perguntas 

como: “o que você tinha mesmo para me dizer?”. Assim o ator voltava com um 

processo invertido de pedir para eu dizer como ele poderia melhorar no papel. Outro 

caso semelhante era o de uma amiga iluminadora, uma das melhores iluminadoras da 

cidade. Ela é uma pessoa loirinha, com olhos claros, delicada e me disse que quando ela 

começou o trabalho, ela sentia algo parecido ao dar ordens como pedir aos homens 

“brucutus” para subir na escada e colocar o refletor. Eles ficavam olhando para ela e 

questionando: “quem é você, mulher, para vir mandar em mim?” Mas, ela chegava com 

tanto jeito que em pouco tempo conquistava a confiança e seu espaço... Hoje em dia ela 

é a grande iluminadora da cidade. Todo o mundo a respeita agora, mas ela disse que no 

início da carreira teve muita dificuldade. Eles diziam: “quem é essa mulher que vem me 

mandar subir na escada para colocar refletor? Eu que trabalho no teatro sei onde eu vou 

colocar refletor”. Eles não enxergavam que aquela pessoa era uma iluminadora, que 

estava ali para conceber a iluminação do espetáculo. Então, eu acho que tem isso, mas 

também se você não dá bola, isso passa.  

Suelen: talvez as pessoas já até tragam essas ideias, preconceitos, dificuldades prontos e 

acreditem que esse seja o “comportamento padrão”, até mesmo antes de uma situação 

acontecer de fato. Você já se viu assim?   

Adelice: Com certeza isso acontece. Por exemplo, eu fiz uma oficina com umas vinte 

mulheres e no dia que a gente sentou para conversar as vinte mulheres, eram dezenove e 

eu era a vigésima, todas reclamaram sobre o ser mulher, a situação difícil, o preconceito 

e contaram histórias disso e daquilo que alguém fez com elas. E eu ouvindo. Quando 

começou, pensei que eram duas ou três, mas as histórias foram se repetindo conforme 

cada uma falava. Na primeira, na segunda, daqui a pouco a terceira... A mesma coisa. 

Eu até pensei em não falar na minha vez, pois até me senti constrangida em falar algo 
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diferente porque eu não tenho problema nenhum em ser mulher. Pelo contrário, eu 

adoro ser mulher. Se eu estou com peso e alguém vem me oferecer para carregar, eu não 

vou ficar achando que está me tratando mal. Eu dou o peso na hora. Carregue. Acho 

ótimo. Se quer abrir a porta, abra. Eu não olho com preciosismo, julgamento, 

desconfiança, essas coisas que talvez uma mulher olhe pensando: “eu não vou aceitar 

esse tipo de coisa, está menosprezando minha força, meu poder”. Só que eu não tenho 

problema nenhum, não acho que esteja me diminuindo ou nada assim. Não fico vendo 

ou atribuindo um significado oculto e complexo a um simples gesto.  

Suelen: já parte de algo que existe previamente. Talvez não esteja acontecendo, mas 

vem de uma referência que a pessoa carrega de alguma forma ou de algum lugar. Não 

que esteja acontecendo necessariamente. Não que não vá acontecer, pode acontecer sim. 

Mas, acho que já é o padrão, a chave de leitura que a pessoa está tentando aplicar. Às 

vezes até força uma barra. Porque já é uma referência que trazemos de algum lugar.  

Adelice: e ela ainda carrega e fica alimentando isso. E parece que tem alguma coisa 

negativa com o homem. Eu não sou contra ninguém não. Pelo contrário, eu quero estar 

junto dos homens que eles estejam juntos, me paparicando me tratando bem. Adoro. 

Mas, eu penso que a gente tem uma coisa mesmo, um ranço. 

Suelen: eu vejo nos contos que eu escolhi que o que foge à padronização está além, um 

passo a frente.  

Adelice: a Nélida fala uma frase muito linda que eu uso nos meus trabalhos. É uma 

coisa que tem a ver com o tema masculino. Ela diz que o escritor está além do sexo, do 

lugar, do padrão, do espaço; ele tem que ser animal, vegetal e mineral. É uma colocação 

muito feliz mostrando que o escritor está fora do padrão humano. Ele é além. Tem hora 

que ele é pedra, tem hora que ele é rio, tem hora que ele é planta. O escritor passa por 

cima de todas essas padronizações porque ele quer expressar algo e para fazer isso, às 

vezes, ele precisa ser uma mesa.  

Suelen: e o feminino parece estranho com isso? Há um desconforto?No conto “A 

mulher nua” parece que a mulher traz alguma coisa dentro dela que fica tão forte que se 

externaliza.  

Adelice: o feminino, quando ele sai dessa padronização humana é quando ele entra no 

absurdo. O que é a escrita fabulosa. Você pode se colocar no bicho, nas coisas... O que é 
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a fábula? É um pouco você se colocar no lugar do outro elemento, da outra figura, para 

entender um sentimento que é seu. Você se coloca nesse outro objeto, num objeto 

externo para decodificar uma coisa que é sua e que a gente é tão mineral, vegetal, que só 

se colocando num outro estado para compreender um estado que é humano. Eu tenho 

aprendido muitas coisas através do ioga, o tantra, o vedantra, todas essas filosofias 

digamos assim, não são chamados de filosofias, na verdade. O conceito de filosofia é 

grego, eles são chamados de pontos de vista, o nome é darshan. Para eles, o ioga é um 

modo de ver o mundo. Não é uma filosofia, a filosofia já é um pensamento grego, que 

tem toda uma organização, que é diferente da filosofia. O ioga tem um modo de ver, 

assim como o vedantra e o tantra. O ioga que eu faço é um ioga que se aproxima muito 

do tantra.  E tem uma coisa no tantra que é linda, que não deixa de ter a ver com a frase 

da Nélida e com o conto da mão, da mulher nua, que é o conceito da teia. O mundo 

inteiro é uma teia e todas as coisas estão interligadas porque todas as coisas são uma só 

coisa vibrando em estado diferente. Se você compreende isso, você ama tudo. Isso aqui 

sou eu vibrando em estado líquido. Vibrando como água. Uma água que entra em mim e 

me purifica e é parte de mim.  

Suelen: e com isso acaba fugindo à padronização, já que tudo é igual. Neste conto, o 

que a mulher carrega e se externaliza aparece representado por uma mão.  

Adelice: Essa imagem relacionada a uma mão é verdadeira. Ela vem de quando eu ia 

buscar meu pai. Eu ia com minha mãe buscar meu pai no trabalho, eles me carregavam 

e eu ia balançando. E a metáfora é a seguinte, aquelas mãos, que eram os dois pilares, 

eu transportei as mãos daqueles dois, mãe e pai, para aquele amor, e aquele amor soltou 

a mão. Quando soltou a mão eu fiquei perdida, minha mão ficou perdida. E ai nasceu... 

É como se fosse a necessidade de amparo por um Deus, de um amparo por algo maior. 

Alguém que me segure, uma vontade de ter uma mão para que alguém me segurasse 

porque eu estava desamparada. Perdida no mundo. Eu tive essa outra mão do amor e 

agora não tem mais mão. Ela sai de dentro pedindo para agarrar alguma coisa. Esse 

conto é muito biográfico mesmo. 
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