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Resumo 
 

ALVES, Mariane de Almeida. Formas e situações do conto escrito por mulheres no Brasil na 
década de 90. 2014. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Letras - Redação e 
Revisão de Textos) - Centro de Letras e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2014.  

 
 

Esta monografia tem como objetivo analisar alguns contos escritos por escritoras brasileiras da 
década de 90, a fim de demonstrar as formas e temáticas escolhidas por essas contistas. O 
trabalho foi feito por meio de pesquisa bibliográfica e partiu do conceito de conto e das mudanças 
que esse sofreu até a atualidade. Foram, então, analisados diversos contos das mulheres 
escolhidas e chegou-se à conclusão de que o conto feminino é o mais recorrente entre eles e 
reflete a posição social ocupada pela mulher em nosso país. 
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 Abstract 
 

ALVES, Mariane de Almeida. Forms and situations of short stories written by Brazilian women 
on the 90’s. 2014. 35f. Course Conclusion Paper (Bachelor of Languages - Writing and Text 
Revision) - Center of Languages and Communication, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2014.   

 
 
 

This paper aims to analyze some short stories written by Brazilian women in the 90’s to 
demonstrate the forms and themes chosen by them. This paper was made by bibliographic 
research, and starts by the conception of what it is the short story and what were the changes in this 
concept until nowadays. Therefore, many short stories were analyzed and then a conclusion was 
made: the woman’s tale is the most recurrent, and it reflects the social position that women occupy. 
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1  Introdução  

A linguagem é um modelo próprio de comunicação dos seres vivos, nela 

enquadram-se os gestos, os sons – ou seja, todas as possíveis formas de 

mandarmos uma mensagem a outro indivíduo de nossa espécie. A língua, porém, é 

um sistema exclusivo de um grupo humano, englobando símbolos e sons 

específicos para representá-los, e é o principal modo pelo qual nos comunicamos. 

Cada grupo, de acordo com sua localização no tempo e no espaço, adquiriu sua 

própria língua, a qual se modificou com o tempo e continua a modificar-se até hoje. 

Durante muito tempo, o termo “literatura” esteve ligado à habilidade de ler e 

escrever, à gramática, e à língua propriamente dita. Somente no século XVIII, 

literatura passa a designar um grupo de obras escritas, de saberes humanos, sendo 

utilizada para escritos científicos ou não. O significado contemporâneo da palavra foi 

incorporado no século XIX, e então, literatura não mais abrangia textos de cunho 

científico ou filosófico, somente a prosa ficcional e a poesia. 

A partir daí, passa-se a entender literatura como arte por meio da língua, e 

como toda arte, uma imitação da vida, um reflexo da sociedade. Sua função não 

pode ser determinada, e talvez seja mesmo esta: não ter função alguma. Podemos 

identificar na obra literária, porém, a discussão dos problemas humanos, a reflexão 

sobre o modo e o meio no qual vivemos. 

A prosa ficcional pode ser dividida em três categorias: conto, novela e 

romance. Enquanto os dois últimos diferem-se basicamente por sua extensão – a 

novela sendo uma versão menor do romance – o conto “em método, em estrutura e 

em material, é inteiramente diverso como tipo artístico” (COUTINHO, 2008, p.69). O 

conto também difere em extensão dos outros dois gêneros, sendo o menor deles – o 

que acontece, nesse caso, é que sua extensão é um pormenor entre suas 

especificidades.  

No Brasil, a origem do conto é incerta, ainda que Joaquim Norberto de Sousa 

e Silva seja a principal aposta como introdutor do gênero no país. De qualquer 

forma, o primeiro nome a destacar-se no Brasil é, sem dúvida alguma, o de 

Machado de Assis, o qual escreveu mais de 200 contos.  
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Por sua característica economia de meios, o conto é dinâmico, e pode ser 

considerado como retrato compacto da sociedade. Acompanhar a história do conto e 

suas temáticas é, de certa forma, fazer uma viagem através da história. Os contos 

brasileiros já problematizaram a escravidão (Pai contra Mãe – Machado de Assis, 

Negrinha – Monteiro Lobato), a Ditadura Militar (Garopaba mon amour – Caio 

Fernando Abreu), a independência da mulher (Herança – Ricardo Ramos), entre 

outros temas. 

Em relação à mulher, é interessante perceber a evolução envolvendo sua 

situação na sociedade brasileira. Se por um lado é fácil encontrar contos abordando 

a independência e luta das mulheres, por outro, ainda é pequeno o número de 

mulheres autoras em relação ao número de autores masculinos. É inegável a 

evolução desse número com o passar dos anos, e na década de 90 – na qual houve 

uma segunda explosão do conto no Brasil (a primeira acontece nos anos 70) – o 

número de mulheres autoras aumentou consideravelmente 

A presente monografia tem como objetivo expor algumas dessas novas 

autoras brasileiras, analisando a forma de seus contos, bem como as temáticas 

escolhidas por elas, a fim de traçar um panorama das contistas dos anos 90. A 

escolha da década de 90 deve-se ao fato de que muitas novas escritoras surgiram 

nessa época, gerando grande quantidade de material, e ao fato de que a internet 

tornava-se popular no país nesse período. 

Este trabalho justifica-se, pois trata de uma questão muito importante ao 

estudante de Letras: o conhecimento das mudanças na literatura e, também, em 

nossa sociedade. O aumento do conto feminino no Brasil pode ser a porta de 

entrada para uma literatura nacional mais diversificada e popular, que dê espaço a 

outros grupos e ideologias. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

2  Referencial teórico  

2.1 O conto, uma breve história 

João encontra um amigo no bar e, depois dos devidos cumprimentos, anuncia 

uma história: você nem sabe o que me aconteceu! A partir daí segue uma narrativa 

interessante, e o amigo fica muito curioso, aguardando seu final. João acaba de 

contar uma história, um pedacinho de seu cotidiano, curta, mas capaz de prender o 

amigo por alguns minutos, instigando sua curiosidade. Semelhanças com o conto – 

ou narrativa curta – não são mera coincidência, visto que os relatos orais são, 

especula-se, a origem desse tipo literário, que evoluiu de tal forma a tornar-se muito 

mais complexo e variado que nossas singelas conversas de bar. 

Não se sabe exatamente sua origem, nem mesmo ao certo de onde vem a 

palavra “conto”, porém, existem algumas hipóteses, entre elas a de que a essa teria 

origem no vocábulo computare, do latim, e significaria, primeiramente, “enumerar 

objetos”. Com o tempo, viria a significar a enumeração de acontecimentos, ou seja, 

ganharia a denotação de “relatar”. 

Relatar, entretanto, não é a função de um conto, e o relato, como a própria 

palavra demonstra, significa “re” contar algo já acontecido, ou seja, há compromisso 

direto com a realidade, enquanto o conto literário não o tem. Seguir essa hipótese 

somente torna mais clara a conexão do conto com as narrativas orais, as quais, em 

algum momento, passaram a ser registradas no papel – o conto como relato – até 

que finalmente surgem histórias escritas e, com elas, os narradores, os inventores 

de contos. Na língua portuguesa, isso acontece no século XVI com o escritor 

Gonçalo Fernandes Trancoso e, a partir daí, a palavra “conto” passa a ser usada na 

literatura. Antes da existência de uma palavra para designar essas narrativas, 

contudo, já existiam histórias, as quais perduram até hoje e podem ser classificadas 

como contos – alguns exemplos podem ser encontrados na Bíblia, assim como em 

Mil e Uma Noites. 

O conto ganha status na literatura somente no século XIX, e a imprensa 

desempenha grande papel nesse acontecimento, afinal, os contos eram publicados 

em jornais da época, sendo grandemente difundidos. Surgem escritores importantes 
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do gênero, como Balzac, Flaubert, Anton Tchekhov e Edgar Allan Poe, sendo esse 

último o introdutor do conto moderno. No Brasil, nessa mesma época, Machado de 

Assis, Aluísio Azevedo e Simões Lopes Neto.  

Com sua erudição, a narrativa curta passa a ser teorizada, na tentativa de 

delimitar sua forma e diferenciá-la da novela e do romance. Assim, surge uma 

grande discussão, presente até hoje, entre os que pretendem desvendar o conto e 

ditar as regras para que esse seja bem sucedido e aqueles que acreditam que o 

conto é simplesmente alheio a regras, sendo conto aquilo que seu autor delimitar 

como tal. 

O século que segue só faz crescer a quantidade de escritores dedicados à 

narrativa curta: James Joyce, William Faulkner, Monteiro Lobato, Dalton Trevisan, 

Osman Lins, entre outros. Aparecem diversas tendências literárias e o conto 

moderno passa a contar com as mais variadas formas e situações. O cenário conta 

agora com alguns grandes nomes femininos: Virginia Woolf, Katherine Mansfield, 

Selma Lagerlöf, entre outras. 

 

2.2 Conceito 

Irmão menor da novela o do romance, o conto é considerado a matriz desses 

dois por ter sido a primeira forma de se fazer literatura, ainda que não reconhecida 

como tal. Ser a matriz do romance e da novela, entretanto, não possibilita que o 

conto se torne um deles por meio de ampliação. Uma vez conto, sempre conto, 

assim como um romance não pode ser diminuído para virar uma novela, pois essas 

mudanças implicariam a desestruturação desses tipos literários. A partir daí é fácil 

perceber que a brevidade não é a única especificidade de um conto, sendo as outras 

características de sua estrutura tão importantes quanto seu número de páginas. 

Edgar Allan Poe, além de grande escritor de contos e poesias, também 

dedicava parte do seu tempo ao trabalho como crítico literário e acabou tornando-se 

um dos teóricos mais importantes do conto. Poe acreditava que o conto moderno 

deveria seguir regras exigentes para que fosse bem sucedido e, portanto, que a 

narrativa curta era o modo mais eficiente de demonstrar o talento de um escritor. 

Para Poe, o bom conto não é nem breve nem longo demais, deve poder ser 

lido entre meia hora e duas horas, para que o leitor possa lê-lo de uma só vez, 

conferindo ao conto a chamada unidade de efeito: 
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Referimo-nos à narrativa em prosa curta, que exige de meia hora até uma 
ou duas horas de leitura atenta. O romance comum tem suas objeções, 
devido à sua extensão, pelos motivos já citados em destaque. Como não 
pode ser lido em uma assentada, perde, é claro, a imensa força da 
totalidade. [...] a simples detenção da leitura por si só seria suficiente para 
destruir a verdadeira unidade. No conto breve, no entanto, o autor pode 
levar a cabo a totalidade de sua intenção, seja ela qual for (POE apud 
KIEFER, 2011, p.338). 

 

 Tendo em vista essa intenção, o autor de contos escolherá os mecanismos 

necessários para atingi-la, e toda a narrativa, tempo, espaço e personagens servirão 

ao cumprimento dessa intenção formando, assim, a unidade de efeito a qual Poe se 

refere. 

Pode-se dizer, então, que a palavra-chave ao tratarmos do conto moderno é 

unidade, isto porque sua fundamental característica é a chamada unidade de efeito, 

atingida por meio, principalmente da unidade de ação, a qual vai desencadear as 

demais propriedades desse tipo de narrativa. Enquanto no romance podemos lidar 

com diversos núcleos de personagens, cada qual com seus próprios conflitos, “o 

conto constitui uma fração dramática, a mais importante e a decisiva, duma 

continuidade em que o passado e o futuro possuem significado menor ou nulo” 

(MOISÉS, 2012, p.21). Assim, o conto rejeita o passado ou futuro naquela narrativa, 

os personagens são captados somente naquele momento privilegiado, somente 

durante aquele conflito e é somente isso que importa ao conto. Quando necessário 

citar algo do passado ou futuro de algum personagem, o autor faz a chamada 

síntese dramática, algo como um resumo. Assim, o conto funciona como a amostra 

de uma vida “um episódio, um flagrante ou instantâneo, um momento singular e 

representativo” (COUTINHO, 2008, p.69). 

Considerando que no conto há somente uma ação, espaço e tempo são 

elementos planos e bastante restritos na narrativa. Em “O Gato Preto”, de Poe, 

todos os eventos importantes acontecem na casa do personagem principal. Ainda 

que ele saia do local eventualmente, temos conhecimento somente de outro lugar 

que não seja seu lar: uma espécie de taverna, sobre a qual não recebemos nenhum 

detalhe específico. É natural, portanto, que em uma história com somente uma 

célula dramática os personagens não percorram muitos lugares de importância, o 

drama há de acontecer, muito provavelmente, em somente um local. 

Por esse mesmo motivo, tempo também é um elemento restrito. Até podem 

passar anos dentro de um conto, mas tal informação será transmitida ao leitor por 
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meio de síntese dramática. Os anos não serão descritos com detalhes, porque o 

importante deve ser o que aconteceu antes ou depois dessa passagem de tempo. 

Poe é muito enfático quando afirma que todos os elementos do conto devem 

ser pensados através do efeito desejado. Assim, tempo, espaço e personagens são 

somente instrumentos da narrativa, cada palavra deve convergir ao efeito desejado. 

Dessa forma, digressões e comentários são completamente rejeitados pelo conto, 

assim como descrições exageradas de ambiente ou personagens, mesmo dos 

protagonistas. 

Se é sábio, não amolda os pensamentos para acomodar os incidentes, mas, 
depois de conceber com cuidado deliberado a elaboração de um certo efeito 
único e singular, cria os incidentes, combinando os eventos de modo que 
possam melhor ajuda-lo a estabelecer o efeito anteriormente concebido 
(POE, 2011, p.338). 

 

A dissertação, por outro lado, já fez parte da estrutura do conto, com o 

propósito de inserir o leitor no “clima” da narrativa, e é muito comum nos contos de 

Poe. Em “O Demônio da Perversidade”, por exemplo, o personagem principal 

discute os instintos autodestrutivos do ser humano, um modo de justificar as ações 

que narraria mais tarde e que acabaram por condená-lo à prisão. 

Concomitantemente ao estilo Poe de se escrever contos, surge o modelo de 

Tchekhov, o qual dava importância maior ao desenvolvimento da narrativa, 

ignorando o modelo proposto por Poe, o qual sugeria foco no desfecho do conto, 

tornando seu desenvolvimento mera “ferramenta” de preparação para o efeito final. 

Tchekhov prezava pelo conto cotidiano, reflexivo, e um exemplo do estilo do autor 

pode ser observado no conto “O Bilhete Premiado” (1887), no qual um casal fica 

sonhando com o que faria, (o conto foca os pensamentos do homem) caso 

ganhassem na loteria enquanto conferem os números do bilhete. Ao final do conto, 

os personagens descobrem que não ganharam o prêmio e simplesmente seguem 

suas vidas.  

Durante muito tempo, as teorias de Poe serviram como guia do conto 

moderno bem sucedido, principalmente no que diz respeito à unidade de efeito. 

Todavia, conforme o conto tornava-se mais popular, tais teorias já não refletiam a 

grande variedade de obras existentes do gênero e precisavam ser, de certa forma, 

atualizadas. É o que faz Alfredo Bosi, ao teorizar acerca do conto brasileiro 

contemporâneo. 
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O autor credita a unidade presente no conto não à simplicidade de enredo, ou 

ao número limitado de personagens, mas sim ao que chama de movimento interno 

de significação que “aproxime parte com parte, e de um ritmo e de um tom 

singulares que só leituras repetidas (se possível, em voz alta) serão capazes de 

encontrar” (BOSI, 1975, p.8) – sugerindo assim, que o conto necessita de conexão 

interna de suas partes, a partir das quais o leitor vai construindo o efeito final 

desejado pelo autor. 

Desse modo, a escolha que o autor faz de seu universo não deve ser 

considerada inocente, e a chegada ao efeito de um conto não é, de forma alguma, 

feita através de incidentes ou situações aleatórias, como sugere Poe. Como já 

mencionado, Bosi acredita que o efeito único é formado pelo movimento interno de 

significação. Portanto, o contista é aquele capaz de ver em uma determinada 

situação a possibilidade de inserir ali personagens, tempo, espaço e trama, 

recortando-a e moldando-a de forma a servir à intenção do autor, assim “é um 

pescador de momentos singulares cheios de significação” (BOSI, 1975, p.9). 

Em suma, Bosi define o conto como uma situação exemplar, o que requer 

identificação por parte do leitor com a mensagem passada pela narrativa. Logo, os 

personagens do conto nunca serão profundamente retratados, o que é visto na 

narrativa é somente uma faceta de cada personagem e é irrelevante se o indivíduo 

mudará ou não sua personalidade depois daquele conflito. O mais importante é que 

o leitor identifique-se com aquela situação e, para isso, personagens simples, fáceis 

de se identificar, são as escolhas comuns. Ao contrário do romance, no qual os 

personagens e seu desenvolvimento têm papel fundamental na narrativa. 

Confirmando o caráter exemplar da narrativa curta, Bosi elenca as situações 

do conto contemporâneo brasileiro, que podem ser explicadas como as temáticas 

abordadas pelos autores em suas histórias. São alguns exemplos: a exploração do 

homem no campo, a sociedade de consumo, a relação dramática com o passado, o 

regionalismo, o cotidiano, a condição da mulher, etc. 

Quanto à linguagem, vale ressaltar que o diálogo, inerente ao ser humano, é 

muito importante para o conto, gerando, muitas vezes, o conflito da narrativa, afinal 

[...] os conflitos, os dramas, residem na fala das pessoas, nas palavras 
proferidas (ou mesmo pensadas) e não nos atos ou gestos (que são 
reflexos ou sucedâneos da fala); sem diálogo, não há discórdia, desavença 
ou mal entendido, e sem isso, não há conflito nem ação (MOISÉS, 2012, 
p.28). 
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 O diálogo, portanto, pode ser direto, com o uso do travessão; indireto, 

quando o narrador conta ao leitor o que foi dialogado; indireto livre, quando o 

narrador nos conta o diálogo utilizando as palavras dos personagens; ou monólogo 

interior, esse último incluso devido ao fato de que, no conto, o conflito pode ser 

interno, uma personagem “discutindo consigo mesma”, como ocorre em “Amor”, de 

Clarice Lispector. 

Elemento essencial na narrativa literária, o narrador do conto pode ser: 

onisciente, aquele que vê e sabe de tudo, até mesmo dos sentimentos de seus 

personagens, podendo interferir ou não na narrativa; personagem, relatando fatos 

acontecidos com um outro personagem, sendo apenas testemunha, ou consigo 

mesmo, sendo narrador-protagonista. 

Podendo ser confundida com a temática do conto, a forma é um tanto mais 

complexa, pois, apesar de ser influenciada pelo assunto abordado, tem conexão 

direta com a estrutura do conto, ou seja, com o modo de narrar certa temática. 

Hohlfeldt (1988) lista algumas das formas que o conto pode assumir, destacando 

suas características: 

 Conto rural - a ação dramática acontece no campo, ou esse espaço 

rural tem grande influência nos acontecimentos do conto; 

 Conto alegórico - o conto no qual a alegoria está presente como ponto 

central da narrativa; 

 Conto psicológico (também chamado introspectivo) - centrado nos 

sentimentos e conflitos internos das personagens; 

 Conto de costumes - representação quase documental da realidade, 

geralmente associado à violência, com expressiva presença de ironia, 

exagero, caricatura. 

Também são importantes: o conto feminino, aquele escrito por mulheres, ou 

responsável por tratar de questões femininas; o conto fantástico, no qual há algum 

elemento de origem sobrenatural; e o conto de tradição, no qual estão presentes 

elementos tradicionais de uma cultura. 



14 

2.3 O conto pós-moderno 

Ao ler um conto pós-moderno Poe poderia reagir de duas maneiras: 

expressando completo desprezo e decepção ou simplesmente atirando para o alto 

suas regras e teorias. Surgindo no Brasil a partir do final da década de 80, e 

marcado principalmente pela publicação da antologia “Os cem menores contos 

brasileiros do século” (2004), organizada por Marcelino Freire, paródia inegável de 

“Os cem melhores contos brasileiros do século”, o discurso pós-modernista visa à 

ruptura com o moderno, além da problematização das regras um dia ditadas por 

Poe. 

Surge o miniconto: podendo ser lido em menos de 10 segundos, esse não 

perde nada em qualidade para o conto moderno, e é possível encontrar muita 

variedade no gênero. A necessidade de desfecho, tempo ou espaço não existe 

nessa modalidade, “de modo que se dissolvem as fronteiras claras entre ficção e 

não ficção” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.93), assim como entre conto, poesia e 

crônica. O conto passa a ser o que o próprio autor delimitar como tal. 

Não se pode dizer, no entanto, que o pós-modernismo é totalmente 

independente do moderno, pois é preciso que haja um elemento base contra o qual 

o movimento pós-moderno se posicione: 

Negar um anterior é transgredi-lo, é trazê-lo à tona e torná-lo tão importante 
quanto o novo, pois esse, o segundo, o novo, só é o que é, só existe a partir 
da existência do primeiro, do reflexo do primeiro, pois o primeiro, mesmo 
sendo o segundo sua negação, permanece nele (OGLIARI, 2012, p.81). 

 

 Uns dos objetivos do discurso pós-modernista são a dissolução de fronteiras 

estéticas, a reflexão acerca da literatura como produto e a inserção da democracia 

literária, que permita a inclusão de novos grupos no meio, a diferença de discursos. 

Pode-se perceber a inegável conexão entre literatura e sociedade, pois em um 

momento em que tanto se discute a diversidade e os direitos humanos, surge um 

discurso com o mesmo cunho na literatura. 

O miniconto nada mais é que uma paródia, e não se deve ser pensado como 

produto dos nossos dias cada vez mais agitados e da nossa falta de tempo e, ainda 

que haja uma relação entre esses fatores, o miniconto 

[...] é a pura ironia pós-moderna de pôr em xeque a luta pela brevidade que 
o discurso teórico moderno do conto pregou, que o próprio Edgar Allan Poe 
ditou, ao condenar a extensão excessiva, mas também condenando a 
brevidade excessiva (OGLIARI, 2012, p.87).  
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Alguns dos autores que se destacam nessa modalidade são: 

 Marcelino Freire 

Ele jurou amor eterno. 

E me encheu de filhos. 

E sumiu por aí. 

 

 Daniel Galera 

Botei uma sunga pra apavorar. 

 

 Cíntia Moscovich 

Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. 

 

 Dalton Trevisan 

“103”: 

A mulher para a mocinha: - Mas ele te bate? – Não. Isso não. – Então. 

Está reclamando de quê? 

 

2.4 O conto feminino no Brasil 

É impossível falar do conto feminino no Brasil sem falarmos antes de toda a 

literatura feita por mulheres no país. Estamos em um momento de discussão das 

questões de gênero, e o estudo sobre o assunto acaba por chamar a atenção à 

literatura feminina, em busca das razões para o esquecimento de muitas mulheres e 

da não inclusão dessas no cânone literário nacional. Tornar o gênero uma categoria 

de análise é resultado, principalmente, das mudanças sociais que envolvem o papel 

da mulher na sociedade. 

 Por muito tempo, a mulher foi considerada intelectualmente inferior ao 

homem e, considerando a literatura como arte do bem escrever, pouco espaço havia 

para a divulgação e apreciação da produção feminina. A primeira mulher de 

destaque na literatura brasileira foi Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) que, embora 

tenha perdido seu lugar na Academia Brasileira de Letras para seu próprio marido 

na época, publicou, em 1887, a coletânea “Traços e iluminuras”, tornando-se assim, 

a “primeira prosadora brasileira possuidora de obra relevante esteticamente” 

(RUFFATO, 2004, p.8).  
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Antes dela, porém, algumas outras mulheres foram responsáveis por tentar 

quebrar a hegemonia masculina na literatura, como a autora Teresa Margarida da 

Silva e Orta (1711-1792), Bárbara Heliodora (1759-1819) e Ângela do Amaral 

Rangel (1725-?), sendo, essa última, poetisa natural do Rio de Janeiro. 

Somente no século XIX, porém, a literatura feminina ganha força, em 

decorrência dos movimentos feministas da época. Contudo, devido ao pouco espaço 

que já tinha a mulher em si, somente a burguesia daquela época tinha chances de 

publicar suas obras, e era justamente essa a principal temática nas produções 

femininas da época: a vida da mulher burguesa brasileira. Grande passo na 

divulgação dessas produções foi a criação de jornais e periódicos por/para 

mulheres, como “O jornal das famílias”, “O sexo feminino”, “O eco das damas”, etc.  

Entretanto, a batalha por espaço não era a única, as mulheres ainda 

precisavam livrar-se dos estereótipos de mulher submissa e inferior com que eram 

retratadas na ficção. 

Nos romances, mulheres envolvidas em lutas políticas, rebeliões, ou 
quaisquer movimentos que contrariassem as prescrições culturais que lhes 
definiam o papel social mais adequado, eram devidamente “exempladas”. A 
prescrição da morte, por exemplo, como resolução narrativa para as 
personagens que transgrediam os valores consagrados pelas instituições 
sociais, era recorrente (CASTANHEIRA, 2011, p.29). 

 

Assim, junto às autoras da época, surgiam também diversas outras mulheres 

dispostas a mudarem a imagem feminina na cultura brasileira, engajadas em 

movimentos feministas e de libertação da mulher.  

Em 1847, Nísia Floresta lança “Fany” ou “O modelo das donzelas, episódio da 

Guerra dos Farrapos”, demonstrando todo seu engajamento com os assuntos 

abolicionistas, republicanos e feministas. A autora traduz o livro da feminista Mary 

Wollstonecraft, filósofa que defendia os direitos das mulheres, tomando suas ideias 

e ajudando a difundi-las pelo país. Nísia Floresta é a principal representante do 

feminismo no Brasil nessa época. 

Em 1899, Inês Sabino publica a antologia “Mulheres ilustres”, demonstrando 

já o desejo de reconhecimento e “ressuscitação” da produção literária feminina. 

No século XX, o primeiro nome feminino de peso na literatura nacional é o de 

Rachel de Queirós (1910-2003), a qual publicou a obra “O quinze” (1930) falando, 

entre outros assuntos sociais, da afirmação social da mulher e foi a primeira a, de 

fato, integrar a Academia Brasileira de Letras. 
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Outro destaque da época são as irmãs gaúchas Revocata de Melo e Julieta 

de Melo Monteiro, contistas e donas da revista “O Corimbo” na qual figuravam 

diversas obras femininas do país. 

Outros nomes importantes do período são: Patrícia Galvão (1910-1962), Lúcia 

Miguel Pereira (1901- 1959), e Eneida de Morais (1904-1971). 

O marco da literatura feminina, contudo, ocorre em 1944 com a publicação de 

“Perto do coração selvagem”, primeiro romance de Clarice Lispector “introduzindo 

um novo conceito de ficção e afirmando-se pela força e profundidade com que 

trabalha o corpo e os sentimentos femininos” (CASTANHEIRA, 2011, p.32). 

Nessa mesma época surge também Lygia Fagundes Telles, com a publicação 

de “Ciranda de Pedra”, a autora chama a atenção da crítica pelo modo com que “fez 

convergir loucura, traição e morte para pôr em xeque as bases da estrutura familiar 

burguesa” (CASTANHEIRA, 2011, p.32). 

Essas duas autoras marcaram a literatura nacional e são as primeiras a 

alcançarem o mesmo nível de reconhecimento de grandes autores brasileiros, tendo 

seus nomes citados em qualquer estudo que se faça sobre a história da literatura no 

país. 

Nos anos 60, a luta feminista se intensifica, e as mulheres clamam pela 

igualdade de gênero e pela entrada da mulher no mundo dominado pelo homem. A 

mulher mostrava sua ânsia pela liberdade e independência econômica, enquanto 

negava os papéis impostos pela sociedade, de mãe e esposa obedientes.  

Com o boom literário da década de 70, e incentivadas pelos movimentos da 

década anterior, diversas mulheres adquiriram espaço para a publicação de suas 

obras e, com isso, vários novos nomes surgiram na literatura feminina: Hilda Hilst, 

Rachel Jardim, Márcia Denser, Marina Colasanti, Myriam Campello, etc. 

Apesar do grande espaço que os movimentos feministas proporcionaram à 

mulher na literatura, esses mesmos movimentos resultaram em um conflito interno 

feminino. O papel da mulher não estava mais delimitado em ser mãe e esposa e, por 

mais que isso fosse bom, muitas mulheres sentiam-se culpadas por abandonar 

esses estereótipos, ou até mesmo, sentiam-se pressionadas a fazê-lo. Dessa forma, 

na década de 90, surgem as obras representantes da “mulher em conflito, dividida 

entre a recusa dos papéis que lhe foram destinados, sob os parâmetros de sua 

formação tradicional, e a dificuldade de desvencilhar-se desses mesmos papéis” 

(CASTANHEIRA, 2011, p.33).  
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Surgem novas escritoras como Adriana Lisboa, Augusta Faro, Adriana 

Falcão, Ana Paula Maia, Luci Collin, Fernanda Yong, entre outras. O número 

extenso de autoras configura uma literatura variada, de temáticas e formas diversas, 

sendo algumas delas analisadas a seguir.  



 

 
 
 
 
 

3  As contistas brasileiras da década de 90: formas e situações 

Como mencionado anteriormente, os anos 90 foram alvo de um novo boom 

do conto no Brasil, talvez não tão intenso quanto o dos anos 70, mas de igual 

qualidade e variedade, certamente. Alguns autores que estavam a algum tempo 

dedicando-se ao romance voltaram a publicar contos, como é o caso de Lygia 

Fagundes Telles, com o livro “A Noite Escura e Mais Eu”, reunindo nove histórias 

escritas e reescritas ao longo de quatro anos. Muitas autoras iniciaram sua produção 

de contos também nessa época, e algumas delas foram selecionadas de forma a 

exemplificar e traçar um perfil das temáticas abordadas, bem como das formas 

escolhidas para seus contos. A produção da época é muito vasta, o que torna 

impossível delimitar de qualquer maneira as situações e formas do conto desse 

momento. Portanto, esta análise configura-se somente como uma amostra do que 

foi produzido na época. 

 

3.1 Augusta Faro 

Nascida em Goiânia no dia 4 de novembro de 1948, formou-se em Pedagogia 

pela Universidade Federal de Goiás. É mestra em Teoria da Literatura e Linguística 

pela mesma universidade. Ganhou o Prêmio Tiokô de Poesia em 1996. É 

colaboradora do “Almanaque de O Popular”, com página literária infantil, e é 

diretora-fundadora do Centro Educativo Piaget. É membro da Academia Feminina de 

Letras e Artes de Goiás, da Academia Goiana de Letras, do Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás, do Gabinete Literário da Cidade de Goiás, da União Brasileira 

de Escritores de Goiás e do Conselho Estadual de Cultura. 

Na década de 90, lançou o livro de contos “A friagem” (1998), contendo, entre 

outros, contos fantásticos de temática feminina – como é o caso de “Gertrudes e seu 

Homem”, no qual a autora narra, em terceira pessoa, a vida de Gertrudes, uma 

mulher que se muda para uma cidadezinha, monta um ateliê e passa a fazer 

sucesso com seus diferentes tecidos. Gertrudes é a protagonista assombrada por 

seus sentimentos, como a narradora mesmo afirma, “as amarguras de Gertrudes 
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iam atrás dela, de tão forte presença que se sentia como vultos de espíritos num 

acompanhamento solene” (FARO, 2004, p.128).  

Com suas clientes, porém, a personagem era comunicativa, adorava falar, 

principalmente sobre seu marido misterioso (chamado Romão). É perceptível a 

necessidade que Gertrudes vê em se afirmar como uma mulher casada, para ser 

aceita pelos moradores da cidade: 

A sociedade amou rapidamente aquela mulher, que dizia com a boca benta 
de paixão: Meu marido chegou de viagem tarde da noite, agora dorme. É 
viajante, não tem porto o coitado. Ama o lar, mas a profissão o consome. 
Vamos falar baixo, pois se ele acordar, fica ansioso o resto do dia (FARO, 
2004, p.128). 

 

Pode-se perceber, através da leitura dessa passagem, que talvez a sociedade 

em questão não amasse Gertrudes se ela não se encaixasse no padrão social de 

mulher casada, e mais, casada com um homem que trabalha, que a sustenta, pois é 

um trabalho que o consome e que ele provavelmente não o abandona pois trata-se 

de importante fonte de renda para o casal. 

Conforme o conto prossegue, vamos descobrindo cada vez mais as 

qualidades de boa doméstica de Gertrudes, confirmando seu papel social: 

E Gertrudes fazia bolos e broa, peta e biscoitos, rocamboles com frutas 
cristalizadas, tão perfumadas, e abarrotava de quitutes os guarda-comidas. 
[...] O interior da casa sempre sóbrio, elegante e distinto, bonito de se 
contemplar” (FARO, 2004, p.128). 

 

O marido misterioso, em pouco tempo já havia derretido os corações de todas 

as mulheres que ouviam as histórias de Gertrudes, enquanto os homens 

enciumavam-se diante de tamanha perfeição. A protagonista faz questão de contar 

suas histórias íntimas para as clientes, destacando a virilidade e a paixão que seu 

marido tem por ela. Nos momentos em que ele está fora, ela cai de cama, e chora o 

dia inteiro, confirmando a todos a dependência que tem de Romão.  

Certa feita, suas clientes, não aguentando mais a curiosidade acerca desse 

homem, invadem o quarto para pegá-lo dormindo e descobrem ali um boneco de 

porcelana. Gertrudes não mais aparece em casa, e depois de uma semana e uma 

longa enchente, é encontrada sem vida em meio aos presentes que comprara para o 

marido inexistente. 

A solidão e a tristeza de Gertrudes ficam mais evidentes, se pensarmos que a 

constatação de que a mulher não tinha marido foi o que lhe provocou a “morte” para 

a sociedade e para ela mesma, por não encaixar-se nos moldes sociais. Enquanto 
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mantinha o segredo, sentia-se culpada por ter de fazê-lo, por não ter realmente uma 

figura masculina em sua casa, daí a amargura sempre presente em seu rosto. 

Em outro conto, Augusta Faro coloca em xeque a necessidade da mulher em 

controlar seus instintos, de forma a fazer o que “é melhor para ela” em detrimento do 

que ela realmente tem vontade de fazer. É o caso de “A Gaivota” (ANEXO A), no 

qual a personagem principal, uma gaivota, conta-nos de sua ânsia recorrente em 

voar sem destino, apesar de não julgar ser essa a atitude correta, o que faz com que 

ela decida atar as próprias asas, de forma a conter seus instintos. 

O conto é narrado em primeira pessoa, a gaivota expõe ao leitor os motivos 

que a levaram a “prender suas asas”, o espaço é aparentemente o ninho da 

protagonista e o tempo é impreciso. 

Em relação ao enredo, considerando o fato desse conto estar inserido no 

mesmo livro do anterior e acreditando na intenção de homogeneidade temática, 

pode-se considerar a gaivota como uma metáfora à mulher, hipótese que pode ser 

sustentada por algumas passagens, como a seguinte: 

O entardecer também assustava minhas asas, desejando armá-las, às 
vezes, o chamamento do vôo junto às primeiras estrelas (como se eu 
pudesse ajudá-las a se acenderem) me fazia esquecer que era hora de 
aquietar no ninho, cuidar dos filhotes, esquentá-los (FARO, 1999, apud 
MACHADO, 2006, p.294). 

 

É, sem dúvida, uma metáfora ao ser humano, que fica evidente na exposição 

dos sentimentos da gaivota: ansiedade, preocupação, desejo, etc. Mas o fato de 

mencionar o cuidado com os filhotes faz pensar que a autora esteja tratando mesmo 

da mulher nesse conto. A mulher que, ao chegar a certa idade, se vê “com as asas 

presas” pelo seu destino e seu papel social. Quando mais nova, a gaivota já 

demonstrava ser diferente das demais, mas não em um sentido ruim, a protagonista 

sempre gostou de explorar, de voar, enquanto as demais eram aquietadas, 

conformadas: 

Desde pequena, minhas asas já se levantavam por qualquer coisa, mesmo 
quando tentava me concentrar para acompanhar minhas companheiras, que 
não sofriam desses desatinos de vôo. As vezes, o céu muito arejado e 
limpo, no meio da tarde, me dá um azul por dentro e perco a razão 
facilmente. Todo cuidado é pouco, pois afinal de tanto avoar posso 
sucumbir ao peso do oxigênio rarefeito (FARO, 1999, apud MACHADO, 
2006, p.295).  
 

A inconformidade com o papel que assume é o motivo pelo qual a gaivota, 

oprimida, obriga-se a atar suas asas, num modo de não ceder aos seus instintos 

mais primitivos – o pássaro que não deve voar!  Infelizmente, para todo o lado que 
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olha existe uma tentação, seja o pôr-do-sol ou o luar, e a solução da protagonista é 

virar o rosto, tão forte o desejo de voar se mostra e, ao mesmo tempo, tão forte a 

opressão que a impede de realizar sua vontade. A autora encerra o conto com a 

seguinte frase: “O espaço não deixa de ser uma armadilha, para os inconformados” 

(FARO, 2006, p.295). Desse modo, o espaço pode ser interpretado como a 

liberdade que, no conto, é retratada como o “voo”, os inconformados têm ânsia por 

voar, mas se veem oprimidos pelo meio, que diz a eles que o tempo de voo já 

passou, o que pode fazer com que abandonem essa inquietante vontade, a ignorem, 

a fim de incluírem-se no grupo. 

É possível, ainda, traçar um paralelo entre esse conto e o conto “Uma 

Galinha”, de Clarice Lispector. Enquanto no texto de Augusta Faro, a gaivota – a 

qual sempre teve uma visão diferenciada – é vencida pelas opressões da sociedade, 

no conto de Lispector, a galinha é vencida pelo impulso de sair em uma jornada sem 

destino, mas, quando capturada novamente, põe um ovo e, sentindo o dever que lhe 

é imposto por ser galinha, aquieta-se a chocá-lo. A nova visão trazida pela fuga faz 

surgir súbitas vontades de repetir o feito, mas a galinha não o faz e é, também, 

derrotada pelo meio. Por fim, é morta, devorada, e o ciclo de sua existência se 

fecha. 

 

3.2  Állex Leilla 

Nascida em 1971 na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Állex Leilla 

publicou seu primeiro livro “Urbanos” (contos) em 1997 e, dois anos depois, publicou 

“Obscuros” (contos). Tem formação em Letras Vernáculas, pela Universidade 

Federal da Bahia, e Doutorado em Estudos Literários pela Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

Állex Leilla é autora do conto de introspecção “Um Elefante”, no qual o 

narrador-protagonista expõe toda sua frustração pela paixão impossível que nutre 

por certa mulher. O espaço é a cidade de Vitória da Conquista, onde vive o 

protagonista, sua paixão e seu melhor amigo, demais personagens dessa narrativa. 

O nome do conto faz referência à música “Dois Elefantes”, escrita por Herbert 

Vianna, da banda Paralamas do Sucesso: 

Dois Elefantes 

Não sei se hoje é ontem ou anteontem 
E do seu telefonema eu não vi nem a cor 
Existe uma coisa que me dói perder, existe 
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Uma coisa que eu custei a ganhar 
Meu rosto e teu rosto, rindo 
Dois elefantes, no fundo do mar 
 
Me falaram de um trem, eu fui pra estação 
E do seu sorriso eu não vi nem a cor 
Existe uma coisa que eu queria esquecer, existe 
Uma coisa que me dói lembrar 
Meu rosto e teu rosto roxos 
Dois elefantes sem respirar 
 
E o tempo, o tempo 
É um trem que custa a passar 
Alguém te viu rindo, eu tava longe 
Um elefante pra lá, outro pra cá’ 

 

A música pertence ao álbum “Bora-Bora”, de 1988, assim como a faixa “Do 

fundo do Coração”, citada no início do conto. As duas músicas estão no ‘lado B’ do 

álbum e representam sua faceta mais introspectiva. Alguns fãs da banca creditam o 

caráter triste dessas músicas ao fato de que Herbert Vianna a pouco havia se 

separado da cantora Paula Toller. Assim, conto e música expressam a solidão e a 

frustração amorosa do homem. 

No decorrer da narrativa, mais referências musicais surgem, caracterizando 

expressivamente o conto. O protagonista vai com o amigo comprar discos e sai de lá 

com discos de REM, The Smiths, David Bowie, Iggy Pop, Ramones (coisas que 

provavelmente sua paixão gosta). A aura musical do conto inspira até mesmo 

algumas passagens poéticas, como a seguinte: 

Descasco maçãs e kiwis. 
Fica comigo. 
Uma atrás da outra. 
Por favor. 
Quem vai comer tanta fruta. 
Meu grande amor (LEILLA, 2004, p.185). 

 

E também: 
De novo, a luz. 
Que luz é essa que só me traz você? 
Musguenta, melancólica. 
Queria entrar dentro de um feixe dela e 
me destruir de vez (LEILLA, 2004, p.199). 

 

O protagonista de “Um Elefante” é um sujeito extremamente frustrado com a 

sua situação, tanto amorosa, quanto profissional. Arrepende-se de ter se formado 

em filosofia (o que é motivo de orgulho da avó, que provavelmente não teve acesso 

ao ensino superior), odeia salas de aula, não tem vocação para lecionar. Possui um 
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comportamento extremamente obsessivo em relação à mulher pela qual é 

apaixonado, uma paixão platônica, pois ele nem mesmo a conhece pessoalmente: 

Você anda olhando pro céu, pro chão, pro trânsito, pras pessoas. Almoça 
como sempre no La Bocca. O tempo é o mesmo quando você sai: verde-
fraco sobre o movimento dos seres e coisas na cidade. 
Eu sou o mesmo também e te sigo. Sempre (LEILLA, 2004, p.193). 
 

Por meio desse amor platônico, o protagonista projeta uma mulher perfeita, 

pelo menos, para ele, ao mesmo tempo em que se decepciona quando descobre 

que sua projeção não condiz com a realidade, não deixando de lado, porém, o amor 

que pensa sentir pela moça: 

Na minha cabeça, achava que você também deveria agir assim. Afinal, tem 
cara de maníaca, dessas que vão pros shows de casaco pesado, calças 
velhas e cabelos escondidos em bonés ou chapéus escuros, lápis preto 
contornando os olhos e quase nenhum batom, briga por um lugar na frente 
[...] não dança, não faz barulho, apenas ri [...]. Estou falando de você, de 
mim, de nós, os que, quando acaba o show, saem sozinhos[...]. 
É, tenho certeza que você é desse tipo (LEILLA, 2004, p.185-186). 
 

Por vezes, tomado pela decepção, esse homem deixa entrever traços de 

violência, ameaçando em pensamento sua “amada”: 

Todos contra mim, inclusive você, desgraçada, que nem me nota, não sei 
se aguento ou se vale alguma merda tentar aguentar essa vida maldita. 
Vou cortar a sua cabeça, como fazem com bois no matadouro. Cortarei a 
minha também (LEILLA, 2004, p.199). 
 

Ao mesmo tempo em que acompanhamos essa paixão impossível, notamos 

que o homem rejeitado parece querer evitar um sentimento que na verdade tem pelo 

melhor amigo, e homossexual, Glauco. As músicas que a moça supostamente ouve 

são as favoritas do amigo, o qual, inclusive, pôs o apelido de Hendrix no 

protagonista, devido à semelhança desse com o cantor e guitarrista Jimi Hendrix. 

Enquanto ele diz ao amigo odiar que esse fale em inglês com ele (uma mania 

de Glauco, que é professor da língua), ao ser rejeitado pela moça que admirava, o 

protagonista fica esperando, sonhando que ela fale coisas em inglês para ele. 

Durante o conto, em vários momentos, Hendrix afirma que o amigo é o melhor do 

mundo, que adora sua voz cínica. Eles vão ao cinema juntos, embebedam-se juntos 

e é inegável o ciúme do protagonista ao novo namorado do amigo, o qual considera 

um “romeuzinho de merda”, que separou os dois. 

Em suma, o protagonista sente esse amor reprimido, o qual poderia tornar-se 

realidade se não fossem as amarras que o próprio protagonista se põe. Como 
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solução, ele projeta esse amor em uma pessoa impossível, resultando na frustração 

crescente por ser sozinho e infeliz. 

Assim, trata-se de um conto sobre perda, tristeza e a incapacidade do ser em 

lidar com os percalços da vida urbana. 

Também na cidade se passa o conto “Amarelo-de-casca-de-fruta”, que narra 

o desconforto de um homem com o vento que adentra a janela do apartamento e 

espalha a sujeira. A relação homossexual nesse conto é exposta, ainda que o 

narrador-onisciente chame os personagens apenas de “amigos”. À noite, os dois não 

veem o vento a cuspir por entre as frestas da janela, pois com os “corpos 

descobertos, os dois haviam de se entreter em suores e, depois do banho, em 

sonhos” (LEILLA, 1997, p.20).  

 

3.3 Cíntia Moscovich 

Nascida em 15 de março de 1958 na cidade de Porto Alegre, Cíntia 

Moscovich é escritora, jornalista e mestre em Teoria Literária, tendo exercido 

atividades de professora, tradutora, consultora literária, revisora e assessora de 

imprensa. Em 1996, publicou sua primeira obra individual, "O Reino das Cebolas", 

coedição da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e da Editora Mercado Aberto, que 

mereceu a indicação ao Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Um dos contos 

que integram a coletânea, “Sheine meidale”, foi traduzido para o inglês e faz parte 

de uma antologia que reúne escritores judeus de língua portuguesa.  

No livro “O Reino das Cebolas”, encontram-se 15 contos divididos em três 

partes. A maioria dos contos tem mulheres como protagonistas, e é possível 

identificar uma variedade tanto de formas – o conto aos moldes de Tchekhov 

(“Volver al Sur”), o miniconto (“Ad perpetum rei memoriam”), o conto com traços de 

poesia (“Historinha urbana acontecida na Praça Dom Feliciano”) – quanto de 

situações: o conto feminino (“Guri”), o conto que trata da tradição (“Tradição, 

Tradição”), etc. 

Na primeira parte da coletânea, “Algumas Histórias” encontra-se o conto 

feminino “Guri”, o qual narra, em terceira pessoa, os acontecimentos do dia em que 

um menino morre nos braços da mãe. O narrador troca de ponto de vista no 

decorrer do conto, narrando tanto os sentimentos do filho enfermo, quanto os da 

mãe preocupada que tenta levar o filho a tempo para o hospital. Ambos, mãe e filho, 
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acreditam em uma conexão quase que mística entre os dois e o filho anseia, em 

meio à febre, pelo toque protetor e reconfortante da mãe.  

O mundo, a mãe, a mão eram, então, o mesmo e exclusivo ente. Sem que 
se dessem conta, os dois, mãe e filho, voltavam a integrar um só ser, a 
mão, o braço, o corpo da mãe voltando a ser ele, e ele, um apêndice febril e 
zonzo da mãe (MOSCOVICH, 2002, p.24-25). 
 

A mulher é, aparentemente, mãe solteira, pois em nenhum momento do conto 

há menção ao pai da criança. Alguns dados nos dão indícios de que esse menino é 

de família pobre: a mãe necessita que o vizinho chame um táxi para ela e, ao chegar 

ao hospital, tem de entrar numa fila e aguardar para ser atendida. Não há, porém, 

mais nada a ser feito, e ali, coberto de luz, o menino encontra a morte. O narrador 

expõe tudo de forma solene – a mãe tem a imagem de uma santa – e o filho, quase 

como um anjo, é comparado a Jesus Cristo: “O guri apoiado em seus joelhos, as 

mãos e os braços do guri pendurados. O guri crucificado sem a cruz de fato e de 

direito” (MOSCOVICH, 2002, p.30). 

A relação maternal entre mulher e criança também é trabalhada no conto 

principal da coletânea, o qual deu nome ao livro: “O Reino das Cebolas”. A 

personagem principal, Dona Eugênia, assim como todas as mulheres, em algum 

momento, está cortando cebolas. Mesmo as que têm empregada não fogem dessa 

missão, que também é sua sina. Cortar as cebolas, preparar o almoço, para que os 

demais integrantes da família tenham à mesa o alimento que merecem quando 

chegarem em casa, essa é a missão de Gertrude, e essa é a missão da mulher: 

Todas no mesmo exercício, Dona Eugênia, todas chorando lágrimas ácidas 
para o bem do arroz ou do refogado ou da carne. Todas pelo bem da 
comida, a que sempre tiveram de forjar dos sucos do próprio corpo, da 
habilidade das próprias mãos. Da teta ao fogão. Sempre (MOSCOVICH, 
2002, p.75). 

 
Pode-se, então, inferir que o homem nunca saberá o que é ter o cheiro de 

cebola embaixo das unhas, ou seja, nunca saberá o que é ser mulher. A frase “da 

teta ao fogão” demonstra a responsabilidade imposta à mulher, desde o momento da 

amamentação do bebê ao preparo da comida, mais tarde, para o filho adulto, 

caracterizando, assim, um vínculo nunca quebrado. 

Certa feita, Gertrude distrai-se com o netinho e, ao invés de cumprir seu papel 

de cortar cebolas, fica brincando com a criança e se esquece de fazer o jantar: 

Daí, Dona Eugênia, a senhora vai descobrir. E, na plenitude da descoberta, 
que se dane o reino das cebolas e o arroz e o refogado e a carne, a comida, 
a que sempre veio da senhora, dia depois de dia. O caminho vai estar 
invertido, esse que ia da teta ao fogão. Os filhos, ao chegarem, ficarão 
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embasbacados com a mãe de quatro no tapete e com as panelas vazias. O 
marido, Dona Eugênia, vai tentar entender e contornar o imprevisto com um 
arreglo qualquer, desajeitado, ele que nunca vai cheirar a cebola. Ele que 
nunca vai ter reino nenhum (MOSCOVICH, 2002, p.77). 
 

Nesse momento, ao invés de passar de mãe à doméstica, Gertrude vai 

de doméstica à mãe e descobre na maternidade algo muito mais valioso, algo 

muito mais amplo e instintivo da mulher. A autora trata a maternidade com 

equivalência divina, o modo pelo qual a mulher desprende-se das amarras 

sociais. A criança é a única que entende de verdade a mulher e não impõe 

papel nenhum à ela: 

E a senhora vai estar feliz, muito feliz, Dona Eugênia, porque o cheiro das 
cebolas terá ido embora e porque a senhora vai descobrir a única 
companhia possível, o único ser que não esqueceu o primário essencial, o 
único dos seus que valeu as lágrimas de cebola que a senhora chorou 
(MOSCOVICH, 2002, p.77). 
 

Quanto à estrutura, trata-se de um conto feminino de narrador-onisciente, o 

qual pode prever e “contar” à personagem o que há de acontecer com ela, e o que 

ela vai sentir. O espaço é doméstico e os demais personagens são os membros da 

família: o marido de Dona Eugênia, seus filhos crescidos, seu neto. 

 

3.4 Luci Collin 

Nascida em Curitiba, em 1964, é graduada em Letras Português/Inglês pela 

Universidade Federal do Paraná e Doutora em Estudos Linguísticos e Literários em 

Inglês pela Universidade de São Paulo. Foi Presidente da Cooperativa de Artes do 

Paraná (1984-85). Desde 1999, atua como professora na área de literatura na 

Universidade Federal do Paraná. Em 1997, publicou seu livro de contos chamado 

“Lição Invisível”. 

Assim como no conto “Um elefante”, de Állex Leilla, o nome do conto “No céu, 

com diamantes”, de Luci Collin, também faz referência a uma música, “Lucy In The 

Sky With Diamonds”1, da banda inglesa The Beatles. A metalinguagem é gritante 

nesse conto, uma vez que autor e narrador confundem-se numa constante conversa 

com o leitor: 

Luizelena Trindade, como todos sabemos, não é uma menina. É um travesti 
famoso e só por descuido do autor, tecnicamente incapaz de manter o 
caráter histórico deste relato, está sendo citado como um ser do sexo 
feminino (COLLIN, 2004, p.73). 

                                                           
1 Uma tradução livre seria “Lucy no céu, com diamantes”. A música faz parte do oitavo álbum da 
banda, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lançado em 1967. 
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Estruturalmente falando, o conto apropria-se, em alguns momentos, de 

elementos do roteiro cinematográfico, numa aparente descrição de sequências e 

personagens: 

A personagem principal tem uma rinite crônica que lhe confere um quê de 
irritabilidade. Ninguém, nem mesmo ela mesma, sabe que é alergia a pólen 
e derivados. A personagem principal sofre de insônia e ninguém sabe. Mas 
tem aquelas olheiras esquisitíssimas (CLOSE) – acho que algumas pessoas 
já deduziram a coisa toda da insônia (COLLIN, 2004, p.69-70). 
 

Em outros momentos, parece que estamos diante de um fluxo de consciência, 

de algumas das diversas vozes existentes nesse conto: 

Não fiz o separe em sí-la-bas não engraxei os sapatos não passei fio dental 
corretamente não sei o que quer dizer “inconcusso” não fui ao baile de 
formatura não liguei pra ninguém no ano-novo. Confesso (COLLIN, 2004, 
p.75). 
 

Quanto ao conteúdo, à temática desse conto, também é difícil delimitá-la. 

Certas figuras caracterizadoras, contudo, são facilmente perceptíveis, como a ironia 

e o sarcasmo de alguns trechos: 

Pare de agir como um/uma idiota sempre sorrindo. Compre já o creme anti-
risinhos do Doutor Calipso. Chega de câimbras no maxilar! Dê adeus 
àquelas indesejáveis rugas (precoces!) ao redor da boca! Mantenha aquele 
ar de seriedade absoluta eu fará de você um campeão, em casa, na firma, 
na fazenda, nas churrascadas que você tanto frequenta (COLLIN, 2004, 
p.70). 
 
TAKE 126, CENA 1: “Peguei o carro”. Tem que pegar um carro sempre pra 
começar qualquer história decente. [...] Depois, aquelas tomadas de estrada 
vazia e curvas fechadas – que troço manjado! [...] E depois ouvindo uma 
musiquinha estúpida no rádio do carro. (Mas, como é em inglês, a gente 
acha o máximo e se sente melancólico) (COLLIN, 2004, p.71). 
 

Devido à dificuldade de encontrar o material de Luci Collin, somente um conto 

foi selecionado para análise. Apesar de não ser possível traçar um perfil da autora 

através de tão pouco material, é notável a grande facilidade da autora em lidar com 

as diferentes técnicas narrativas.  

 

3.5 Tércia Montenegro 

Nascida em 1976, em Fortaleza, é graduada em Letras pela Universidade 

Federal do Ceará e Doutora em Linguística pela mesma Universidade, atualmente 

trabalha como professora na área de Letras. Em 1998, publicou o livro de contos “O 

Vendedor de Judas”. A temática religiosa se confirma não somente no conto que dá 

nome ao livro, mas também em “O Tapete Vermelho”, o qual é narrado em terceira 

pessoa e cuja protagonista é uma freira chamada Querubina. Encantada por um 
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tapete que viu em uma loja, a personagem pede a Jesus que seu desejo de comprá-

lo possa ser realizado. O conto se passa em um convento e a protagonista é 

conhecida entre as freiras como a mais ingênua de todas. Tamanha é a 

ingenuidade, que a Madre diverte-se ao testar sua inocência: 

- Irmã Querubina, São Francisco andou me dizendo umas coisas da 
senhora... 
- O quê? 
- Que a senhora tem se ocupado muito de Santo Expedito, em detrimento 
dos outros. 
Era ver o pavor subir-lhe ao rosto. Ela protestava, dizia que sempre dera 
igual atenção a todos os santos, conversa com cada um do mesmo jeito, 
rezando pra eles. Mas então horrorizava-se das próprias palavras e, após 
um instante de silêncio: 
- Madre...mas os santos não mentem. 
- Não, Querubina. 
- Então...Eu vou lá...me desculpar com São Francisco. 
E saia, balançando o corpo. Na mão, os buirás carnudos, desfiados com 
vagueza (MONTENEGRO, 2011, p.12). 
 

Nota-se na atitude da Madre certa malícia, que contrasta com o ambiente do 

convento. O mesmo acontece quando Querubina “cede” ao consumismo, às coisas 

da vida, tamanho gosto teve pelos cheiros e cores que via. Quando reprimida pelas 

freiras em relação ao tapete, ela se justifica, explicando que ela não quer o tapete 

para ela e, sim, para Jesus, “para a casa dele”. 

A Madre aproveita o desejo da freirinha para enganá-la mais uma vez: dá a 

ela moedinhas de chocolate embaladas em papel dourado, de modo a ficarem muito 

parecidas com moedas verdadeiras. É tanta a felicidade de Querubina por, 

finalmente, Jesus ter atendido suas preces e lhe concedido o dinheiro para o tapete 

que nem consegue dormir à noite. No dia seguinte, todas as outras freiras sabem do 

caso e ficam preocupadas com a reação do vendedor de tapetes ao perceber a 

falsidade das moedas. 

O desfecho do conto (aos moldes de Poe) é o que surpreende e dá ao conto 

uma aura fantástica: a mocinha chega de táxi ao convento, munida do tão desejado 

tapete. Todas ficam boquiabertas, pensando o mesmo que o leitor: o vendedor e o 

taxista foram enganados ou as preces de Querubina realmente foram atendidas? 

Engana-se, porém, quem pensa que o tom humorístico de “O tapete 

Vermelho” repete-se em todos os contos de Tércia Montenegro. Em “D.T.”, temos a 

narração, de diferentes perspectivas, dos fatos que levaram ao violento assassinato 

de uma menina miserável por seu pai alcóolatra.  A realidade é brutal em “D.T.” e 

não tem pena da pobre menina que, por preocupação e carinho, decide manter-se 
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ao lado do pai, mesmo quando sua mãe e irmãs saem de casa (sua mãe era vítima 

de violência doméstica e, por isso, resolve sair da cidade, e suas irmãs mudam-se 

para a casa da vizinha da frente). 

Já no início do conto, sabemos o destino do pai da menina (violentado e 

morto na cadeia) – o que instiga a curiosidade do leitor, que não sabe quais foram 

os fatos que levaram o homem a esse destino. O conto é dividido em três partes: 

“Manhã”, na qual a menina, Francilene, é a narradora, e na qual descobrimos sua 

rotina diária e alguns fatos passados, ao mesmo tempo em que percebemos o 

apego e a visão ingênua que a menina tem sobre o pai.  

A gente ouvia as brigas na sala, do pai com a mãe, e depois apareciam 
manchas escuras na pele do rosto e dos braços, na mãe. Um dia ela partiu, 
sem dizer nada. Dona Anastácia foi quem comentou que ela havia saído da 
cidade. Então minhas irmãs se mudaram para a casa em frente, mas eu 
quis ficar. Papai precisava de alguém com ele (MONTENEGRO, 2004, 
p.259). 

 

Na segunda parte, “Tarde”, o ponto de vista é do pai e, com isso, vemos seu 

total egoísmo e descaso com a menininha e com qualquer outra pessoa. José 

Amorim só pensa na bebida, e, através da narração do personagem, ficamos a par 

de todo o processo que o levou a tal situação.  

Na terceira e última parte do conto, “Noite”, o narrador passa a ser onisciente, 

descrevendo os sentimentos e anseios do pai e da filha. José, em um momento de 

intensa abstinência, entra delirante no quarto em que dorme a filha e, pensando ver 

um “crustáceo”, deseja acabar com a vida do animal. O vizinho, um dos amigos 

afastados de José, ouve o barulho, vê a luz da cozinha acesa e decide ir ver o que 

está acontecendo. Ao entrar na casa de José, e nesse momento o homem parece 

distraído, encontra a menina morta de forma violenta na cama em que dormia. O pai 

é preso e o conto encerra. 

Temos expostas, nesse caso, tanto a temática da violência, quanto a de 

questões do próprio papel social da mulher. A esposa, Maria, sofre violência 

doméstica e a solução que encontra é fugir da cidade, abandonando as filhas. É 

interessante pensar o porquê da mulher não ter denunciado seu marido à polícia: 

por medo, talvez? Vergonha? Ou simplesmente por não acreditar que as coisas 

mudariam? A personagem de Maria se mostra tão ou mais irresponsável em relação 

às filhas (três meninas), as quais abandona, sem dar notícia. Enquanto as mais 

velhas estudam, Francilene, a qual parece ter vínculo maior com o pai, assume o 
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papel feminino que julga ser o dela, assumindo que o pai não teria condições de se 

cuidar sozinho: “se eu deixasse, papai nunca se trocava” (MONTENEGRO, 2004, 

p.258). Trabalhar fora, porém, não era sua missão – isso ela deixava para o pai e 

ficava com fome, se fosse o caso dele ficar trancado em casa, se acabasse o 

dinheiro e não pudesse almoçar na casa da avó. 

 

 



 

 

 

 

 

4  Conclusões 

A partir da pesquisa e análise dos contos nacionais de autoria feminina nos 

anos 90, foi possível chegar a algumas importantes constatações. Quanto à 

pesquisa: apesar da crescente produção de contos escritos por mulheres, da 

variedade e da publicação de obras, livros publicados há mais de 10 anos já são 

difíceis de encontrar no mercado. Das mulheres escolhidas, somente a autora Cíntia 

Moscovich tem obra de fácil localização, as demais exigiram pesquisa prolongada, 

de forma que alguns dos contos analisados foram encontrados somente dentro de 

outros trabalhos (artigos e dissertações, por exemplo) publicados no início dos anos 

2000, quando ainda era possível encontrar as publicações da década de 90. 

Isso reflete uma questão de cunho social: a aparente democracia literária que 

vivemos no país. Por mais que exista o espaço à publicação de obras escritas por 

mulheres, negros, homossexuais, e demais minorias, as obras não se firmam no 

mercado, os nomes e respectivas obras somem rapidamente, deixando pouco ou 

nenhum rastro. 

 E isso, com certeza, não ocorre por falta de qualidade nos textos. A técnica 

variada e as temáticas muito bem manobradas provam isso. Muitas das escritoras 

consideradas para esta monografia já ganharam prêmios por seus contos, romances 

ou poesias. Algumas delas já tiveram sua obra, inclusive, traduzida e publicada em 

outro país. O problema que se encontra é outro. 

É evidente, por outro lado, que o próprio movimento feminista, ao lutar pela 

igualdade de gêneros, tem mudado a condição da mulher inclusive na literatura. 

Hoje, também devido ao grande espaço que nos proporciona a internet, as 

publicações femininas são muito mais presentes e acessíveis que há um século, por 

exemplo. É possível, portanto, manter uma visão otimista para o futuro, em que, não 

somente a mulher, mas qualquer grupo social tenha acesso à literatura nacional. 

Quanto ao conteúdo dos contos analisados, é notável a preferência da mulher 

por falar sobre a mulher, talvez como uma maneira de se firmar no meio literário e, 

com certeza, como meio de discutir os papéis sociais que ainda nos são impostos. A 

literatura é e sempre será um meio pelo qual se discutem e se ampliam os pontos de 
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vista e se promovem soluções sociais. A sua “não-função” sempre foi relacionada, 

de certa forma, a “não-necessidade” de usarmos a literatura para mantermos a 

engrenagem social girando, mesmo com sua forma defeituosa. A literatura deve nos 

libertar dessas amarras, nos dando espaço a questionar e sermos questionados. É o 

que fazem essas contistas: questionam e expõem o pior que há no ser humano. 

Com o passar do tempo, acredita-se, pois já se tem indícios, que a mulher poderá 

compartilhar do espaço que hoje é ocupado majoritariamente pelos homens de 

classe média/alta na literatura nacional. Isso poderá acarretar o aumento da 

variedade temática dos contos femininos, ainda que a mulher que fala e discute 

sobre sua própria existência e papel social nunca deixará de inspirar análises no 

meio literário. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Conto “A Gaivota” (FARO, 1999, apud MACHADO, 2006, p.283-308) 

A Gaivota 

Retenho as asas por vários dias. Atei-as com cordão, fio de arame e corda de 

plástico. Pespontei nas beiradas, circulando as penas mais novas e fracas, tipo um 

cerzido por dentro e por fora, por cima e por baixo, para que os impulsos de vôo não 

as descolassem num ímpeto mais forte. 

Foi difícil caminhar no começo com as asas presas e até para comer, fazia 

meu equilíbrio gangorrar. Ainda mais que acostumada, desde que nasci, com as 

duas asas enormes e folhudas, foi-me difícil mantê-las cerzidas. Mas, não havia 

outra maneira de conter o vôo. Ao nascer do sol, o amanhecer luzindo e ao 

anoitecer, os impulsos de vôo eram poderosos e por pouco, com asas ou sem elas, 

eu voaria entre prados e estrelas, e nem sei se voltaria. 

Achei melhor me resguardar de ver o nascer do sol, porque a visão do 

horizonte e as labaredas dele esquentavam meus pés e as asas já se armavam para 

um vôo sem rumo, tal o luzeiro que se abria em minhas entranhas. A cabeça ficava 

sempre aérea, desejava acompanhar a abóbada do céu e o circular do sol, feito um 

carregamento de lamparinas, fazendo um arco de ponta a ponta. 

O entardecer também assustava minhas asas, desejando armá-las, às vezes, 

o chamamento do vôo junto às primeiras estrelas (como se eu pudesse ajudá-las a 

se acenderem) me fazia esquecer que era hora de aquietar no ninho, cuidar dos 

filhotes, esquentá-los.  

Por isto, virava meu rosto para dentro em vez de ficar mirando as figuras 

desenhadas na lua, que se arrebentava de inchada, atrás daquelas montanhas 

inertes. Depois de muito pensar, resolvi amarrar minhas asas e não me arrependo, 

pelo menos por ora. 

Esses vôos precipitados, iluminados por tênues raios de luar, costumam 

avariar os cálculos e demarcações de pouso e até o rasante. É sempre bastante 

arriscado voar sem astrolábio e não tenho nenhum. Minhas bússolas internas há 

muito perderam o prisma, não confio em suas diretrizes. Com a idade, percebo que 

minha visão enferrujou e, às vezes, vejo muito mais estrelas do que realmente estão 

piscando e penso, muitas vezes, que posso alcançá-las sem intervalo, até que 
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consigo descer ao solo fofo desse material luminoso do qual estão 

armazenadas e ficam tempos e tempos por cima da terra ou em baixo (depende de 

nossa posição no momento) e brilham tal qual purpurina. Por cautela disto tudo, 

decidi atar minhas asas de vez, não só por vários dias, como disse há pouco, pelo 

menos raciocino e penso que estou certa neste exato momento. 

Pode até ser que daqui a cinco minutos resolva diferente e descosturo toda 

tessitura e acabo jogando fora os barbantes, e abro o diâmetro todo de ambas e 

plaino sem a menor noção de rumo. Pode ser, pode não ser. Neste momento estão 

seguras, amarradas, pois as alturas me chamam com insistência, as torres das 

catedrais me instigam como ferroadas e acabo nunca ficando onde deveria, isto é, 

em repouso contemplativo do espaço. 

Desde pequena, minhas asas já se levantavam por qualquer coisa, mesmo 

quando tentava me concentrar para acompanhar minhas companheiras, que não 

sofriam desses desatinos de vôo. As vezes, o céu muito arejado e limpo, no meio da 

tarde, me dá um azul por dentro e perco a razão facilmente. Todo cuidado é pouco, 

pois afinal de tanto avoar posso sucumbir ao peso do oxigênio rarefeito. 

É um custo, é difícil segurar as asas, mas tenho tentado, vocês estão de 

prova. Isto faço para evitar que elas se quebrem, bem antes da hora. O espaço não 

deixa de ser uma armadilha, para os inconformados. 


