
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPEG 

FACULDADE DE LETRAS E ARTES – FALA  

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM – PPCL 

 

 

 

 

ANA CAROLINA DA SILVEIRA COSTA SANTIAGO 

 

 

 

 

 

“O CASO DE RUTH” E “O JARDIM SELVAGEM”: O GÓTICO FEMININO 

NOS CONTOS DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA E LYGIA FAGUNDES 

TELLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró/RN 

2021 



ANA CAROLINA DA SILVEIRA COSTA SANTIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O CASO DE RUTH” E “O JARDIM SELVAGEM”: O GÓTICO FEMININO 

NOS CONTOS DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA E LYGIA FAGUNDES 

TELLES  

 

 

Dissertação apresentada à Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN) – Campus Central, 

como parte das exigências dо Programa dе Pós-

Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL), para 

obtenção do título de Mestra em Ciências da 

Linguagem. 

 

Área de concentração: Linguagem e Sociedade 

Linha de Pesquisa: Linguagens e práticas sociais 

Orientadora: Profª. Drª. Antonia Marly Moura da 

Silva (UERN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró/RN 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANA CAROLINA DA SILVEIRA COSTA SANTIAGO 

 

 

“O CASO DE RUTH” E “O JARDIM SELVAGEM”: O GÓTICO FEMININO 

NOS CONTOS DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA E LYGIA FAGUNDES 

TELLES  

 

Dissertação apresentada à Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN) – Campus Central, 

como parte das exigências do Programa de Pós-

Graduação Ciências da Linguagem (PPCL), para 

obtenção do título de Mestra em Ciências da 

Linguagem. 

Área de concentração: Linguagem e Sociedade 

Linha de Pesquisa: Linguagens e práticas sociais 

 

Dissertação aprovada em 23 de junho de 2021 

 

Banca Examinadora  

 

_____________________________________________________________ 

Profª. Drª. Antonia Marly Moura da Silva – UERN 

Orientadora 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Drª. Maria Bevenuta Sales de Andrade 

Membro Externo 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Edileuza da Costa – UERN 

Membro Interno 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Graciele de Lima – UFPB 

Suplente externo 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Edson Gonçalves Leite – UERN 

Suplente interno  



AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pela oportunidade de fazer parte do 

corpo discente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem.  

 

Aos professores do Curso de Mestrado do PPCL, pelo exemplo, pelos ensinamentos e 

pelas palavras de incentivo, em especial, Emílio Soares Ribeiro, Lúcia Helena Medeiros 

da Cunha Tavares, Nilson Roberto Barros da Silva e Sebastião Marques Cardoso.  

 

Ao Prof. Me. José Mariano Tavares Júnior, pelas aulas maravilhosas na graduação e 

pela apresentação de um tema literário tão rico como o gótico feminino.  

 

A meus pais, que me proporcionaram a oportunidade de cursar o nível superior e dar 

continuidade a minha formação.  

 

À minha sobrinha Ana Clara e ao meu sobrinho Rafael, por me mostrarem, quase 

sempre, como ser uma pessoa melhor.  

 

À minha querida amiga Bruna Wanderley, companheira nos bons e nos maus 

momentos. 

 

À minha orientadora, Profª. Drª. Antonia Marly Moura da Silva, pelo profissionalismo, 

apoio e incentivo irrestrito na escritura desta dissertação. 

  



RESUMO 

 

No cenário das letras, o final do século XIX e alvorecer do século XX são marcados por 

um percurso de mulheres escritoras cujas obras prestigiam um teor de denúncias sobre o 

universo feminino. No discurso romanesco de autoria feminina, a subalternidade e a 

subserviência são problemáticas originais sustentadas por um variado repertório de 

procedimentos góticos, no qual temas como a opressão promovida pelo patriarcado e a 

ansiedade e os medos femininos ocupam lugar central. Do encontro entre a escrita 

feminina e o gótico resulta um estilo novo, descrito por Ellen Moers (1976) como o 

gótico feminino. O gótico e sua atração por emoções consideradas negativas reforçam 

sentidos de terror e angústia no drama das personagens. Nesse sentido, as 

potencialidades do imaginário do espaço são utilizadas como um importante recurso 

figurativo no realce da simbologia gótica.  Nesta perspectiva, seguindo tal linha de 

pensamento, este estudo procura destacar traços do gótico feminino nos contos “O caso 

de Ruth” (1903), de Júlia Lopes de Almeida, e “O jardim selvagem” (1965), de Lygia 

Fagundes Telles. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter analítico descritivo e 

de cunho comparativo cujo objetivo é investigar como os referidos contos expressam o 

horror e o terror na ação das personagens femininas. Para tal, a análise é embasada nos 

estudos sobre o gótico e o gótico feminino de autores como Delamotte (1990), França 

(2015), Heiland (2004), Hoeveler (1998) e Kristeva (1982). Na abordagem pretendida, 

interessa, ainda, observar o diálogo entre literatura e sociedade, atentando-se para o 

modo como as duas obras retratam a mulher em contextos patriarcais do final do século 

XIX e início do século XX. Para tal investigação, buscamos nos embasar nos estudos de 

Jackson (2008), Miles (2001), Perrot (2007) e Priore (2000). Por fim, podemos observar 

que os referidos contos apresentam traços do gótico e do feminino, em uma engenhosa 

relação com o espaço ficcional, que se configura ora como castrador ora como 

libertador. De um modo geral, podemos dizer que Júlia Lopes de Almeida e Lygia 

Fagundes Telles, com quase cem anos de diferença entre suas vivências, apresentam 

traços ficcionais convergentes como a morte, a opressão, a violência e o terror.  

 

Palavras-chave: Gótico. Gótico feminino. Espaço ficcional. Patriarcado.  

  



 

ABSTRACT 

 

In the scene of literature, the end of the 19th century and the dawn of the 20th century 

are marked by a journey of women writers whose works honor a content of 

denunciations about the female universe. In the Romanesque discourse of female 

authorship, subordination and subservience are original problems sustained by a varied 

repertoire of Gothic procedures, in which themes such as oppression promoted by 

patriarchy and female anxiety and fears occupy a central place. The encounter between 

feminine writing and Gothic results in a new style, described by Ellen Moers (1976) as 

the Female Gothic. The Gothic and its attraction to emotions considered negative 

reinforce meanings of terror and anguish in the drama of the characters. In this sense, 

the potentials of the imaginary of space are used as an important figurative resource in 

the enhancement of Gothic symbology. In this perspective, following this line of 

thought, this study seeks to highlight traces of the Female Gothic in the short stories “O 

case de Ruth” (1903), by Júlia Lopes de Almeida, and “O jardim Selvagem” (1965), by 

Lygia Fagundes Telles. It is a qualitative research, with a descriptive analytical 

approach and a comparative nature whose objective is to investigate how the referred 

tales express horror and terror in the action of female characters. To this end, the 

analysis is based on studies on the Gothic and the Female Gothic by authors such as 

Delamotte (1990), France (2015), Heiland (2004), Hoeveler (1998) and Kristeva (1982). 

In the intended approach, it is also interesting to observe the dialogue between literature 

and society, paying attention to the way in which the two works portray women in 

patriarchal contexts of the late 19th and early 20th centuries. For this investigation, we 

seek to base ourselves on the studies of Jackson (2008), Miles (2001), Perrot (2007) and 

Priore (2000). Finally, we can see that the aforementioned short stories present traces of 

the Gothic and the feminine, in an ingenious relationship with the fictional space, which 

is configured either as castrator or as liberator. In general, we can say that Júlia Lopes 

de Almeida and Lygia Fagundes Telles, with almost one hundred years of difference 

between their experiences, present converging fictional features such as death, 

oppression, violence and terror. 

 

Keywords: Gothic. Female Gothic. Fictional space. Patriarchy. 
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INTRODUÇÃO  

 

A literatura gótica é uma manifestação estética, que, através de imagens, 

símbolos e metáforas, realça o viés ideológico que se verifica no entrecruzamento do 

literário e do social. É um discurso caracterizado por uma visão de mundo sombria, 

notadamente marcado por facetas da natureza humana relacionadas a elementos como o 

medo, a angústia, a repulsa, o ódio e o terror. A atração do gótico por emoções 

consideradas negativas é apontada como uma característica central, e talvez se deva a 

isso a demora em seu reconhecimento no cenário literário.  

Datado de meados do fim do século XVIII ao início do século XIX, o gótico 

surge na Inglaterra e é introduzido na literatura como uma escrita considerada à frente 

da época, pois tratava de assuntos inerentes à subjetividade do homem em um momento 

em que a razão era vista como centro e resolução para todas as questões humanas, na 

Inglaterra no contexto do Iluminismo. 

No Brasil, o estilo literário gótico enfrentou dificuldades para ser reconhecido 

como uma escrita de relevância. Oriundo de outros países com culturas diferentes, foi 

incompreendido pela crítica mais conservadora, defensora de padrões canônicos, por se 

distanciar do regionalismo e das questões brasileiras que se destacaram no cenário das 

letras como traços prestigiados em busca de brasilidade. Gabrielli (2002), ao defender 

essa questão comenta que havia na literatura brasileira, desde o Romantismo até o 

Realismo-Naturalismo, uma propensão à observação e à documentabilidade, e que estes 

fatos inibiriam a liberdade imaginativa necessária à literatura fantástica 

Todavia, aos poucos, é percebido o valor de tal estilo literário, sobretudo por se 

perceber que o discurso mimético de vertente gótica enaltecia lendas, mitos e estórias 

genuínas que circundam um repositório cultural do Brasil. É com Álvares de Azevedo e 

sua célebre prosa ficcional Noite na Taverna (1855), que o gótico ocupa lugar central na 

tessitura romanesca. Na referida obra, o escritor prestigia temas como fantasmas, 

morbidez, loucura e morte, com isso se abrem as portas para o referido estilo no 

território brasileiro ainda no século XIX. Apesar disso, é importante ressaltar que esse 

modo ficcional é considerado pela crítica “como um acidente sem continuidade em 

nossa literatura – um caso de imitação imatura de modelos literários feita por um 

escritor ainda em formação” (FRANÇA, 2017, p. 28).  

Para as mulheres escritoras, o estilo gótico como produção literária pode não ter 

sido uma porta de entrada, mas talvez uma janela para o movimento que estava em 

desenvolvimento, o movimento sufragista de meados do século XIX. O reconhecimento 
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de uma literatura gótica escrita por mulheres ocorre mais tardiamente, como podemos 

ver no termo “Gótico feminino”, cunhado por Ellen Moers somente em 1976. Este 

refere-se à tradição de uma escrita em que “[...] a mulher é examinada com olhos de 

mulher, mulher como menina, como irmã, como mãe, como o ‘eu’” (MOERS, 1976, p. 

109).12 É possível que, a dificuldade em relação ao reconhecimento da escrita advenha 

de dois motivos: o fato de ser uma escrita feminina e por tratar-se de uma estética 

excêntrica, ambas marginalizadas no campo literário. Gilbert e Gubar (2000, p. 8) 

refletem sobre essa relação ao comentarem “a caneta foi definida não apenas como 

acidentalmente, mas essencialmente como uma ‘ferramenta’ masculina e, portanto, não 

apenas inadequada, mas realmente estranha para a mulher”3  

O caráter de denúncia sobre as relações de poder exercidas na sociedade, a 

opressão sofrida pelas mulheres e a falta de visibilidade destas enquanto indivíduos 

ativos passam a ser características valorizadas pelo gótico nas letras femininas.  

  A literatura gótica de autoria feminina surge também como representação de 

alteridade, a qual o outro é a figura da mulher juntamente com seus dilemas dentro do 

espaço que lhes é ofertado: o espaço doméstico. Com o gótico feminino, os enredos se 

voltam para a figura de uma heroína enclausurada e sob a ameaça de um homem tirano, 

como apontam Wallace e Smith (2009, p. 3).  

No contexto social do final do século XVIII e início do século XIX, tanto na 

Europa quanto no Brasil, a educação das mulheres se restringia às atividades úteis ao 

ambiente doméstico. No contexto europeu, em uma sociedade omissa com relação à 

conduta dos homens, a mulher exercia um papel social restrito ao espaço da casa e, 

portanto, a subserviência nesse período se passa como um comportamento 

historicamente naturalizado.  

No Brasil, a opressão e a exploração ajudavam a construir uma estrutura similar, 

em que a mulher “aparecia como um ser despersonalizado, com atividade circunscrita 

ao lar e à Igreja [...]. Sua situação era de subserviência, até jurídica, passando das mãos 

do pai às do marido” (LORDELLO, 2002, p. 43). No contexto moderno e pós-moderno, 

a literatura tem prestigiado temas relacionados a perspectiva social, realçando um 

diálogo entre o estético e o ideológico, sobretudo em se tratando de literatura de autoria 

feminina.  

 
1 As citações em língua estrangeira foram por mim traduzidas. 
2 [...] where woman is examined with a woman's eye, woman as girl, as sister, as mother, as self 

(MOERS, 1976, p. 109). 
3 The pen has been defined as not just accidentally but essentially a male ‘tool’, and therefore not only 

inappropriate but actually alien to Woman (GILBERT; GUBAR, 2000, p. 8).  
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Enquanto manifestação artística e representação social e ideológica, a literatura 

não se eximiu em explorar os anseios, os medos e as angústias femininas em meio a 

contextos patriarcais, inclusive de denunciar o apagamento das mulheres, cujas vezes e 

vozes são historicamente negadas pela sociedade regida e controlada por homens. Neste 

contexto, convém ressaltar que entre as obras literárias que integram tal grupo são 

dignas de nota a ficção de Júlia Lopes de Almeida e Lygia Fagundes Telles.  

Surgem questionamentos de estudiosos da literatura sobre como as obras 

literárias de autoria feminina exploram tais aspectos, adotando, para tal, elementos 

comuns na ficção gótica, entre os quais estão o espaço sombrio, o vilão gótico e a 

atmosfera de pavor e medo. Sobre a referida problemática, não menos importante é 

refletir sobre como as obras de Almeida e Telles dialogam entre si ao representarem a 

mulher ou sobre como a construção do universo feminino permeado pela opressão 

patriarcal e da atmosfera sombria que o envolve se associam ao contexto de recepção, se 

considerando uma leitora do século XXI. Sobre o papel subjetivo do leitor (a), cabe 

também uma reflexão acerca de como obras góticas de autoria feminina são lidas, a 

partir de teorias da pós-modernidade, enquanto representações do espaço doméstico e 

do papel opressor da figura masculina. 

Nesse sentido, a pesquisa aqui descrita se volta para os contos “O caso de Ruth”, 

de Júlia Lopes de Almeida, publicada inicialmente no livro Ancia Eterna (1903), e “O 

jardim selvagem”, de Lygia Fagundes Telles, que integrou à princípio o livro Antes do 

baile verde (1970). 

Busca-se investigar como os referidos contos, em sua construção do espaço 

ficcional, do horror e do terror, representam o drama e a ação das personagens 

femininas e dialogam entre si ao retratarem mulheres e sua existência em contextos 

patriarcais do final do século XIX e início do século XX. Voltando-se para a análise da 

ambientação gótica, analisam-se os modos pelos quais os espaços atuam nos modos de 

ser e de agir das personagens nos contos selecionados. Além de voltar-se para as obras 

literárias, observando-se a representação de ansiedades e horrores femininos, o trabalho 

visa discutir como o universo feminino na ficção, permeado pela opressão patriarcal e 

pela atmosfera sombria que o envolve, se associa à condição da mulher na 

contemporaneidade. 

A escolha do referido corpus, ao nosso ver, constitui uma amostra singular da 

problemática em pauta na contística das duas autoras. Os contos, produzidos em 

períodos literários distintos, foram escolhidos com o objetivo de observar a evolução no 

modo de delinear o gótico feminino em épocas e contextos diferentes. Além disso, as 
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duas obras abordam temas relacionados à condição feminina, trazendo à tona reflexões 

sobre a mulher, seja está livre das amarras sociais/transgressoras ou restrita ao ambiente 

doméstico. Em nossas hipóteses, entendemos que os contos selecionados como objeto 

de investigação permitem análises que associam às narrativas entre si e que se voltam 

para a relação de tais obras com a representação da figura feminina e dos elementos do 

estilo de escrita gótica.  

Convém destacar que entre o final do século XIX e meados do século XX, as 

duas autoras, cada uma em seu tempo, são reconhecidas como importantes referências 

no modo de arquitetar espaços misteriosos e sombrios. A obra Ancia Eterna (1903), da 

autora Júlia Lopes de Almeida, é um recorte exemplar de contos que representam 

terrores e medos inerentes à vida da mulher, aos espaços que ela ocupa e a sua função 

enquanto indivíduo. Em suas obras, incluindo contos que integram o referido livro, Júlia 

Lopes de Almeida descreve a perseguição sofrida por figuras femininas, característica 

do estilo de escrita gótica, conferindo uma situação de abuso e um caráter de denúncia, 

romancistas como ela adicionam ao “tecido da vida cotidiana – matéria privilegiada do 

romance feminino – e ao viés sentimental uma dose de ingredientes góticos para 

satisfazer o gosto do público leitor” (VASCONCELOS, 2007, p. 118). 

Sob a perspectiva do gótico feminino, podemos observar que um conto como 

“Os porcos”, de Ancia Eterna, por exemplo, é um relato digno de nota dessa vertente 

ficcional. Trata-se da história de uma jovem vítima de uma sociedade patriarcal, que se 

vê grávida e desamparada tanto pelo pai da criança como pelo seu próprio pai. Na ação 

da personagem, ao sentir as dores do parto, a protagonista dá início a uma jornada com 

contornos de transgressão; em direção a casa do pai da criança, carregando um 

sentimento de revolta, o desejo é de parir na presença dele. No entanto, o final trágico e 

grotesco coloca em cena o estatuto de sua fraqueza, pois, no meio do caminho, entre um 

matagal denso e plantações em meio a escuridão, a mulher acaba por parir ali mesmo. 

Sozinha e fraca, depois de desmaiar, a personagem acorda com porcos a devorar o seu 

filho recém-nascido.  

Na ficção de Lygia Fagundes Telles, também podemos observar figurações 

desses espaços que a mulher ocupa, quase sempre relacionados ao “entre-lugar, um 

espaço de devir” (GAMA-KHALIL, 2008, p. 90), uma terceira dimensão. Em sua 

poética, Telles constrói enredos através de espaços aparentemente banais, mas que 

surpreendem pela insurgência de acontecimentos estranhos, alcançando assim outras 

esferas como as personagens e suas ações (SANTOS, 2017). O espaço doméstico é 

central em sua escrita, quase sempre sendo representado como um lugar normal, mas 
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que ao final se sobressalta algo estranho, aterrador, resvalando assim em seus 

habitantes, metaforicamente, também pode ser entendido como uma forma de revelar 

práticas ideológicas do mundo posto em questão “e ser um potente canal para a 

deflagração de sentidos” (GAMA-KHALIL, 2010, p. 30). 

Do mesmo modo, destacamos o valor da ficção gótica na produção literária de 

Lygia Fagundes Telles. No conto “Venha ver o pôr do sol” (1965), nos deparamos com 

uma história situada em um cemitério; o espaço é configurado com traços melancólicos 

de um pôr do sol, quando uma mulher é aprisionada dentro de uma catacumba por seu 

ex amante após renegá-lo. Assim, em um jogo de poder do masculino em detrimento do 

feminino, a protagonista é abandonada para uma lenta e cruel morte. O enredo referido e 

muitos outros que integram a ficção de Lygia Fagundes Telles podem ser apontados 

como exemplos pródigos de uma ficção que valoriza aspectos da sociedade embebidos 

de sentimentos de medo, terror e opressão, que muitas vezes dizem respeito às 

mulheres. 

As duas autoras trabalham nessa perspectiva de terceira dimensão, e, por meio 

da estética gótica retratam, em suas narrativas, um universo comumente relegado ao 

apagamento. Em suas obras, podemos destacar dois elementos reconhecidamente 

valorizados na literatura gótica de autoria feminina, nascimento e morte, traços que 

também serão objetos de nossas investigações na abordagem pretendida dos contos 

mencionados. 

Com ênfase na ficção das escritoras, a presente pesquisa elege a metodologia 

dedutiva, ou seja, uma abordagem que parte de postulados mais gerais sobre o gótico e a 

representação da figura feminina na literatura a fim de analisar sua manifestação nos 

contos selecionados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter analítico- 

descritivo e de cunho comparativo. 

 Adotamos a perspectiva teórico-comparativa da obra literária, tendo como 

objetivo fazer considerações sobre a natureza do gótico nos textos selecionados. 

Também pretendemos estabelecer um paralelo entre eles, ressaltando especificidades da 

representação do feminino nos contos selecionados, com foco em aspectos do gótico, 

em especial o espaço ficcional e o terror/horror, estabelecendo assim uma relação, no 

âmbito dos contos que compõem o corpus, entre as seguintes categorias: o espaço 

ficcional, o feminino e o gótico. O trabalho, assim, descreve uma pesquisa cujo objetivo 

é discutir traços do espaço ficcional e do feminino nos contos “O caso de Ruth” (1903) 

e “O jardim selvagem” (1965), estudando apropriações e/ou atualizações do gótico na 
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ficção das referidas escritoras. Na investigação das obras que constituem o corpus, 

destaca-se o espaço ficcional como objeto de estudo.  

É importante destacar que desconhecemos a existência de estudos comparativos 

entre as duas autoras com o propósito de observar os elementos do gótico, dado que nos 

motivou a enveredar por tal universo, inclusive escolher esse tema.  

Defendemos que os contos selecionados constituem uma amostra significativa 

para demonstrar relações entre os períodos selecionados e as instâncias eleitas: o gótico, 

a personagem feminina e espaço ficcional. As obras selecionadas elegem personagens 

femininas enquanto heroínas cientes de sua condição e apresenta eventos sobrenaturais 

que muitas vezes associam o corpo feminino à noção de propriedade. Como aponta 

Santos (2017, p. 4), “a adoção de uma perspectiva literária aliada aos interesses da 

mulher trouxe, para o gótico, horrores específicos: os segredos domésticos, os abusos 

físicos e/ou psicológicos; e o cotidiano dominado por figuras patriarcais opressoras”.  

A dissertação será dividida em três eixos temáticos, a saber: gótico feminino, 

representação da mulher e o gótico feminino em contos de Júlia Lopes de Almeida e 

Lygia Fagundes Telles. 

Nesta perspectiva, partindo do conhecimento universal para o conhecimento 

particular, como disse Fachin (2003), o trabalho, que é subdividido em tópicos, se inicia 

discutindo aspectos gerais sobre a literatura gótica, sua historicidade e construtos. 

Assim, o primeiro capítulo teórico intitulado “A Literatura Gótica” aborda postulados 

sobre o gótico na literatura e suas especificidades. Posteriormente, discute-se o gótico 

na literatura de autoria feminina, que é uma das bases para a ascensão da literatura de 

horror/terror (PUNTER; BYRON, 2004). 

Nos capítulos seguintes, “Mulher e literatura” e “O gótico feminino na literatura 

brasileira de Júlia Lopes de Almeida e Lygia Fagundes Telles”, respectivamente, 

traçamos uma visão geral acerca da construção da história da mulher, com um âmbito 

profundamente rico em conjunturas a serem estudadas, no que diz respeito ao particular 

deste trabalho, procuramos ressaltar elementos do estilo de escrita gótica feminina nas 

produções das autoras elencadas. Espaço, ambientação, gênero, opressão, medo e terror 

são alguns exemplos dos aspectos a serem observados partindo do sócio-histórico, da 

invisibilidade e silenciamento dessas mulheres à representação delas na literatura, como 

são vistas e descritas. 

As análises dos contos “O caso de Ruth” (1903) e “O jardim selvagem” (1965) 

se voltam para uma discussão sobre como as referidas obras constroem...Observaram-se 

semelhanças e dessemelhanças na representação do gótico feminino, observando-se 
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evolução e ruptura nos discursos miméticos em estudo, considerando as diferentes 

épocas de produção. Tal análise foi embasada em autores que debatem questões sobre o 

universo feminino, sobre a subjugação histórica da mulher e também sobre o seu papel 

na contemporaneidade, entre eles, Moers (1976), Sander (1989), Schwantes (2006), 

Zolin (2009), Perrot (2007), Horowitz (2010) e Ussher (2011). 

Partindo do pressuposto de que a literatura de autoria feminina também se utiliza 

de acontecimentos sobrenaturais para metaforizar a ansiedade e a insatisfação com a 

estrutura patriarcal, a pesquisa considera seus aspectos góticos e, desse modo, será 

embasada em autores que tratam da literatura de horror/terror. Entre tais teóricos, 

destacam-se Kristeva (1982), Williams (1995), Botting (1996), Punter e Byron (2004), 

Heiland (2004) e França (2015). Para embasar as discussões acerca do gótico na escrita 

feminina em especial, serão utilizados autores (as) como Moers (1976), Hoeveler 

(1998), Wallace e Smith (2009) e Santos (2017).  

No que se refere à análise do espaço literário, da ambientação gótica e de sua 

relação com a ordem social e com a opressão das figuras femininas nas obras em estudo 

serão fundamentais os postulados de Lins (1976), Dimas (1987), Bachelard (1993), 

Botting (1996), Punter e Byron (2004), Gama-Khalil (2010), Gomes (2011), Brandão 

(2013), entre outros. Para estabelecer relações entre representações da opressão vivida 

pelas personagens e da atmosfera sombria que a envolve à condição histórica de 

submissão e ao papel reprimido que a mulher ainda desempenha na sociedade 

contemporânea, o estudo se baseará em abordagens que questionam as polarizações e os 

essencialismos de base moderna, a partir de teóricos como Bauman (2006), Norma 

Telles (1992) e Xavier (2012). 

O estudo é desenvolvido também com o objetivo de enfatizar a relevância da 

temática para os estudos literários, de associar o caráter gótico dos contos à condição da 

mulher, sobretudo, de demonstrar traços do gótico em cada obra, observando-se 

semelhanças e dessemelhanças à luz do contexto de produção das duas obras. Ressalta-

se ainda a importância do estudo da literatura escrita por mulheres pelo viés da crítica 

feminina, e não masculina, trazendo à tona ideias e aflições para que não caiam no 

“apagamento da produção literária feminina” (SCHWANTES, 2006, p. 7). A revisão 

dos teóricos na intenção de cunhar novas ideias acerca do feminino, suas figurações na 

literatura, o gótico e seus atravessamentos pelo gênero se fazem necessárias para a 

continuação das pesquisas nesse campo em constante descobrimento.  
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2. A LITERATURA GÓTICA 

 

A palavra Gótico possui um grande número de significados; a acepção 

dicionarizada aponta para uma antiga cultura bárbara; no contexto da arquitetura denota 

excesso, ostentação, escuro e sombrio, a representação do outro, dos exageros e 

transgressões (CEIA, 2010). Neste trabalho a acepção utilizada é a de excesso, 

transgressão, terror, horror, uma linguagem que “se afasta de qualquer lugar de 

descanso possível” (FOUCAULT, 1977, p. 65).4 

Utilizado para caracterizar os mais variados elementos artísticos como pinturas, 

arquiteturas, culturas, escritas, o gótico não se reduz somente a uma definição específica 

ou um estereótipo. O termo gótico se apresenta como um estilo que evidencia a estética 

do horror e do insólito. O gótico, neste caso, não se limita a uma escola literária ou a um 

período histórico, é um modo ficcional utilizado por escritores (as) com a possível 

intenção de adicionar mais intensidade às suas histórias, inclusive um viés ideológico 

que se conflui com o estético. 

Para grande parte dos estudiosos, o gótico realça, entre alguns aspectos, casas e 

castelos mal assombrados, cemitérios e passagens subterrâneas, tenebrosas e sombrias, 

geralmente “associadas a forças sobrenaturais e naturais, a excessos e delírios 

imaginativos, ao mal religioso e humano, a transgressão social, a desintegração mental e 

a corrupção espiritual” (BOTTING, 1996, p. 1)5, configurando-se como sua marca.  

Com o passar das épocas, sobretudo em cenários modernos e pós-modernos, o 

gótico vai se desprendendo de características como obscuridade, irracionalidade e passa 

a assimilar uma perspectiva mais subjetiva, valorizando categorias ficcionais, como o 

espaço, por exemplo, e técnicas narrativas contemporâneas, como o fluxo de 

consciência, o verossímil e o inverossímil, traços recorrentes no discurso romanesco a 

partir da segunda metade do século XIX aos nossos dias.  

Para além do espaço doméstico, observam-se marcas do gótico na representação 

de outros espaços como a cidade, com suas ruas perigosas; acrescentem-se ainda os 

cemitérios, as saunas, entre outros. São lugares que, de um modo ou de outro, denotam 

significados sobre as personagens, reforçando, no entrecruzamento com o literário, um 

teor de criticidade política e ideológica, como tentaremos demonstrar na leitura 

pretendida que segue. 

 
4 It drives itself out of any possible resting place (FOUCAULT, 1977, p. 65). 
5 […] threats associated with supernatural and natural forces, imaginative excesses and delusions, 

religious and human evil, social transgression, mental disintegration and spiritual corruption 

(BOTTING, 1996, p. 1). 
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Convém ressaltar que Botting (1996) em sua obra procura caracterizar a 

literatura gótica não de forma reducionista, em sua perspectiva modos ficcionais como o 

maravilhoso, o fantástico, o horror e o terror são realçados pelo estilo gótico e um não 

precisa ser excluído em decorrência do outro. Assim declara o autor:  

 

Por meio de suas apresentações de incidentes sobrenaturais, 

sensacionais e aterrorizantes, imaginadas ou não, o gótico produziu 

efeitos emocionais em seus leitores em vez de desenvolver uma 

resposta racional ou devidamente cultivada. Excitando mais do que 

informando, o gótico gelou seu sangue, satisfez suas fantasias 

supersticiosas e alimentou aqueles apetites não preparados para 

eventos maravilhosos e estranhos, em vez de instruir os leitores com 

lições de moral que inculcariam atitudes decentes e de bom gosto para 

a literatura e a para vida. Os excessos góticos transgrediram os limites 

adequados de estética, bem como a ordem social no transbordamento 

de emoções que minaram as fronteiras da vida e da ficção, fantasia e 

realidade. (BOTTING, 1996, p. 3)6 

 

 O gótico na ficção narrativa possui um efeito ambivalente, trabalha com a 

sugestão do medo, do terror e do horror, colocando em questão a nossa percepção de 

realidade (FRATUCCI, 2017, p. 1840), satisfazendo fantasias do leitor e alimentando 

um imaginário transgressor. É interessante ressaltar o contraste entre terror e horror 

recorrentes nas obras do estilo gótico, o terror envolve os prazeres da imaginação, o 

horror contempla uma sensação moralmente repulsiva, abjeção “enquanto o terror se 

centra na mente, na imaginação, o horror evoca respostas físicas” (WILLIAMS, 1995, 

p. 74)7. À luz dessa concepção, nessa análise adotaremos o terror como elemento a ser 

observado nos contos elencados.  

O terror e o horror apesar de serem considerados semelhantes diante do senso 

comum possuem disparidades e características claramente opostas quando os trazemos 

para o âmbito dos estudos literários. Em 1826, muito antes desses atributos serem 

objetos de debates acadêmicos, Ann Radcliffe já procurava distinguir essas 

características utilizadas nas produções literárias. Em seu ensaio On the Supernatural in 

Poetry, a autora afirma que,  

 

 
6
 Through its presentations of supernatural, sensational and terrifying incidents, imagined or not, Gothic 

produced emotional effects on its readers rather than developing a rational or properly cultivated 

response. Exciting rather than informing, it chilled their blood, delighted their superstitious fancies and 

fed uncultivated appetites for marvelous and strange events, instead of instructing readers with moral 

lessons that inculcated decent and tasteful attitudes to literature and life. Gothic excesses transgressed 

the proper limits of aesthetic as well as social order in the overflow of emotions that undermined 

boundaries of life and fiction, fantasy and reality (BOTTING, 1996, p. 3).   
7
 While terror centers in the mind, the imagination, horror additionally evokes physical responses 

(WILLIAMS, 1995, p. 74).  
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O terror e o horror possuem características tão claramente opostas, que 

o primeiro dilata a alma e suscita uma atividade intensa de todas as 

nossas faculdades, enquanto o outro as contrai, congela-as, e de 

alguma maneira as aniquila. Nem Shakespeare nem Milton em suas 

ficções, nem Mr. Burke em suas reflexões, buscaram no horror puro 

uma das fontes do sublime, mas todos reconheceram que o terror é 

uma das causas mais elevadas do sublime. Onde situar, então, essa 

importante diferença entre horror e terror senão no fato de que este 

último se faz acompanhar de um sentimento de obscura incerteza em 

relação ao mal que tanto teme? (RADCLIFFE, 1826, p. 6)8 

 

 Por ter sido tratado como um estilo marginalizado, que não era definido pela luz 

da razão, mas pela subjetividade humana, o gótico foi permeado por esses sentimentos 

reprimidos, considerados sem importância para o debate científico. Tão logo as 

mulheres escritoras atentam para esse estilo de escrita como ferramenta para 

expressar/relatar anseios inerentes a este universo pouco explorado na literatura, o 

universo feminino. Por muito tempo, a problemática gótica associada ao feminino foi 

excluída dos discursos canônicos. Somente no século XX passa a figurar no palco das 

discussões acadêmicas.  

 O caráter de denúncia, perceptível nas narrativas de vertente feminal, fez com 

que a crítica de cunho feminista frequentemente compreendesse o Gótico feminino 

como um protesto à condição da mulher em sociedade (SANTOS, 2017, p. 17). Na 

contemporaneidade esses temas tomam cada vez mais forma, quebrando um silêncio 

instituído há séculos. Quando falamos sobre contemporâneo, “não será necessariamente 

aquilo que representa a atualidade” (SCHOLLHAMMER, 2011, p. 9), mas sobre aquilo 

que perpassa todas as épocas e que se mantém atemporal.   

 Temas como a vitimização, responsabilidade e autonomia feminina acabam se 

tornando frequentes em alguns patamares literários, mas, principalmente na literatura 

gótica feminina. Gótico e gênero acabam se entrelaçando e criando uma nova 

perspectiva de estudos. Nessa união, podemos observar a ruptura entre a obediência e 

contravenção, um balanço delicado entre concordar e resistir. 

As reflexões a seguir são acerca de aspectos históricos e culturais do gótico na 

literatura. Destacamos alguns(as) autores(as) relevantes no processo de construção e 

sedimentação do gótico enquanto perspectiva teórica sobre o gótico na literatura. No 

referido fragmento, discutiremos também sobre o gótico na escrita de autoria feminina e 

 
8
 Terror and horror are so far opposite, that the first expands the soul, and awakens the faculties to a 

high degree of life; the other contracts, freezes, and nearly annihilates them. I apprehend, that neither 

Shakespeare nor Milton by their fictions, nor Mr. Burke by his reasoning, anywhere looked to positive 

horror as a source of the sublime, though they all agree that terror is a very high one. But where lies the 

great difference between horror and terror but in the uncertainty and obscurity that accompany the first, 

respecting the dreaded evil? (RADCLIFFE, 1826, p. 6).    
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como suas características são ressignificadas na contemporaneidade. De um modo geral, 

a sistematização conceitual que segue apresenta características e avanços em torno do 

gótico feminino para, a partir daí, refletir sobre o espaço ficcional e seus sentidos na 

estrutura da narrativa. Acrescentem-se, ainda, imagens e símbolos que sustentam 

arquétipos femininos e opressões vividas por mulheres, traços que são fortalecidos por 

aparelhos ideológicos do estado9, como a reprodução das relações de poder e exploração 

tal como concebe Althusser.  

 

2.1 Concepções gerais sobre a literatura gótica 

 

Antes mesmo de receber essa nomeação, o gótico já se fazia presente em muitos 

aspectos do cotidiano social. Segundo Rossi (2008, p. 133) 

 

A etimologia da palavra gótico vem da arquitetura dos godos, um dos 

povos que invadiram a Grã-Bretanha. Entre as características de suas 

construções estavam as torres pontiagudas, cúpulas, arcos e gárgulas 

(estátuas de pedra monstruosas colocadas nos quatro cantos dos 

edifícios para escoar a água e afastar os maus espíritos).  

 

 Fazendo uma sucinta retomada histórica sobre o gótico, inicialmente se faz 

referência aos Godos, uma das várias tribos germânicas que ajudaram a derrubar o 

Império Romano, dada uma confusão histórica que não vamos nos aprofundar muito 

pois não é este o nosso foco, todas as tribos chamadas de “teutônicas” ou “germânicas” 

passaram a ser conhecidas de forma coletiva como os Godos, góticos (PUNTER; 

BYRON, 2004).  

Historicamente a tribo dos Godos viveu cerca de 400 anos, se dispersando 

gradualmente pela Europa, era um povo considerado “outro” pela sociedade daquela 

época, bárbaros, saqueadores, e que tinham uma arquitetura demarcada por abóbadas, 

arcos ogivais, entre outras características que ficaram de herança na cultura. 

 Hauser (1998, p. 195), afirma que “a ascensão do estilo gótico marca a mudança 

mais fundamental em toda história da arte moderna [...] fidelidade à natureza e 

profundidade de sentimento, sensualidade e sensibilidade”. Do estilo arquitetônico 

medieval do século XII à ideais estilísticos, o traço gótico se sedimenta na história. 

 

Em meados do século VI d.C., o Império Romano caminha a passos 

largos para sua completa decadência. Povos da região então conhecida 

 
9 Nos referimos a tríade Igreja- Escola–Família referida na obra de ALTHUSSER, Louis. Aparelhos 

Ideológicos de Estado. 3. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1987.  



19 

 
como Escandinávia (hoje o norte da Europa) — vândalos, jutos, 

suevos, godos, visigodos e ostrogodos, todos genericamente 

conhecidos como vikings — deixam suas terras em busca de expansão 

para seus territórios e, sendo excelentes navegadores, invadem várias 

regiões do Império Romano pelos mares. Esses povos invasores 

passaram para a História como os bárbaros, os povos que não eram 

romanos e que, portanto, não conheciam a civilização, pois não 

tinham sido “iluminados” pela filosofia e pela cultura gregas e nem 

pela língua latina. (ROSSI, 2008, p. 58-59) 

 

 Essas tribos invasoras foram formando suas colônias e implantando sua própria 

cultura, não eram povos sofisticados, viviam sob as inconstâncias da natureza, estavam 

sempre preparados para mudanças bruscas no cotidiano. Adaptados ao inverno 

Escandinavo, eram acostumados com a penumbra dos dias longos e frios, sua 

arquitetura sem muita beleza “são basicamente quadradas e com tetos pontiagudos para 

que a neve não se acumule e destrua o telhado das casas” (ROSSI, 2008, p. 59), nesta 

descrição já podemos observar um pouco da gênese das construções góticas, tetos 

pontiagudos como característica marcante nesse estilo arquitetônico. No decorrer dos 

séculos a cultura dos povos Bárbaros, Godos, Góticos, entre outros, foi sendo 

incorporada pela Europa, tradicionalizada, se tornando um estilo, o estilo gótico.  

A Igreja foi uma grande disseminadora dos aspectos góticos ao adotar a 

arquitetura como um padrão que evidencia sua identidade. Na Idade Média, a Igreja fez 

desses aspectos um modelo para suas arquiteturas, com a intenção de expressar 

disciplina e a rigorosidade impostas ao comportamento dos indivíduos pela religião. A 

arquitetura gótica evidencia uma fase da história da arte ocidental, possuindo 

características muito próximas do contexto social e político, assim como dos valores da 

época. Apesar de repelir todos os ideais do Goticismo, a Igreja é uma precursora desse 

estilo por meio de sua influência. No entanto, considerado monstruoso e bárbaro, é 

apenas em meados do século XVIII que o estilo gótico supera um pouco essa 

perspectiva pejorativa, avançando para os campos literário e filosófico. 

O gótico irrompe no contexto do movimento filosófico e intelectual chamado 

Iluminismo, firmando sua base naquele solo dominado pela razão. O Iluminismo é um 

movimento que com pouco tempo de seu surgimento já tomava grande parte da Europa, 

rejeitando qualquer tipo de subjetividade, ele se estabelece com ideais racionais, tudo 

pode ser explicado pelo homem e sua razão, 

 

O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele 

próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do 

entendimento (razão) sem a orientação de outrem. Tal menoridade é 
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por culpa própria se a sua causa não reside na falta de entendimento, 

mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a 

orientação de outrem. Sapere aude! Tem a coragem de te servires do 

teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem do Iluminismo. 

(KANT, 1995 (1784), p. 11) 

 

 De acordo com Kant o homem e sua razão se bastam, e a palavra de ordem do 

movimento Iluminista é servir-se do próprio entendimento, o conhecimento e a razão 

logo trariam todas as respostas para todos os questionamentos. Em contrapartida a todo 

esse mar de racionalidade surge o Gótico na Inglaterra, confrontando todos os conceitos 

e essencialidades do Iluminismo, uma fissura que “aflora no seio do Século das Luzes 

como uma ferida aberta que foi apenas momentaneamente cicatrizada enquanto gestava 

seus horrores no submundo, na escuridão, no lugar em que os iluministas 

deliberadamente não quiseram olhar” (ROSSI, 2008, p. 61). 

Voltados demais para o mundo da razão, os Iluministas esqueceram da 

subjetividade humana, deixaram de lado tudo o que tem de mais obscuro e inerente ao 

indivíduo, como por exemplo, a paixão, o prazer, o medo, o desejo, entre outras esferas 

da condição humana. O gótico então surge como provocação a tais indivíduos para 

quem a racionalidade era concebida como uma resposta para tudo.   

O estilo gótico na literatura traz à tona, da forma mais grotesca possível, toda 

aquela subjetividade humana reprimida pelos iluministas, também busca envolver as 

causas sociais antes esquecidas pela burguesia. No mais, seja para externar os horrores 

de uma sociedade ou uma forma de escapismo para o leitor lidar com seus próprios 

medos e anseios, esse estilo de escrita contribui para a expansão de um modo de 

expressão artística (MENON, 2007). 

O gótico como um modo ficcional surge como resultado de mudanças culturais 

ocorridas no século XVIII, se apresentando, aparentemente, em contramão dos 

romances familiares da época. 

 

Talvez o gótico seja uma tentativa inteiramente séria de lidar com as 

dificuldades na organização social ou na organização da psique; talvez 

seja uma forma de tragédia bastante depreciada ou degradada, 

semelhante ao melodrama; talvez seja uma forma escapista, na qual o 

leitor é encorajado a evitar e não enfrentar o medo e a ansiedade. 

(PUNTER; BYRON, 2004, p. 20)10 

 

 
10 Perhaps the Gothic is an entirely serious attempt to get to grips with difficulties in social organization, 

or in the organization of the psyche; perhaps it is a rather down-market or debased form of tragedy, akin 

to melodrama; perhaps it is an escapist form, in which the reader is encouraged to avoid rather than to 

confront fear and anxiety (PUNTER; BYRON, 2004, p. 20). 
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 O nascimento do gótico e seus padrões não coerentes esteticamente para a época 

e diversos das teorias clássicas da época referida perturbam e atraem a atenção do 

público da época. Tal vertente ficcional tendia para a transgressão de um padrão 

imposto pela sociedade, enquanto os tradicionais seguiam obedecendo os limites das 

regras. De um modo geral, podemos dizer que o gótico era caótico e transgressor, 

representava exageros e excessos representativos da não civilidade.  

As religiões de um modo geral ajudaram significativamente na construção desse 

estilo de escrita gótico. Superstições e crenças como acontecimentos sobrenaturais, 

danação e sofrimento eternos se consagraram como elementos da narrativa gótica, 

fazendo com que, desde muito cedo, as sociedades fossem controladas pelo medo e 

horror da destruição. A própria Bíblia, livro sagrado construído por homens que servem 

a Igreja Católica, tem um espaço dedicado a literatura baseada no medo; no relato 

bíblico, os seguidores de Deus têm de referenciar algo imaterial um ser que está na 

psiquê de todos, se o crente não agir de acordo com os dogmas da religião, este seria 

atormentado, como podemos observar na passagem a seguir, 

 

E o quinto Anjo tocou... Vi então uma estrela que havia caído do céu 

sobre a terra: foi-lhe entregue a chave do poço do Abismo. Ela abriu o 

poço do Abismo, e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma 

grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa 

da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados 

de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Disseram-lhes, porém, 

que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde 

e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus 

sobre a fronte. Foi-lhes dada a permissão, não de matá-los, mas de 

atormentá-los durante cinco meses com tormento semelhante ao do 

escorpião quando fere um homem. Naqueles dias, os homens 

procurarão a morte, mas não a encontrarão; desejarão morrer, mas a 

morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de 

cavalos preparados para uma batalha: sobre sua cabeça parecia haver 

coroas de ouro e suas faces eram como faces humanas; tinham cabelos 

semelhantes ao cabelo das mulheres e dentes como os de leão; tinham 

couraças como que de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído 

de carros com muitos cavalos, correndo para um combate; eram ainda 

providos de caudas semelhantes à dos escorpiões, com ferrões: nas 

caudas estava o poder de atormentar os homens durante cinco meses. 

Como rei, tinham sobre si o Anjo do Abismo, cujo nome em hebraico 

é “Abaddon” e, em grego, “Apollyon”. (BÍBLIA, 2002, p. 2.151) 

 

O apocalipse passa a ser uma angustia coletiva; assim, o medo de algo que pode 

vir a não acontecer é tido como o suficiente para controlar o homem ocidental, se cessá-

la estiver além de nosso alcance, é necessário repensar a ameaça e fazer algo, para pará-

la ou enfrenta-la (BAUMAN, 2008). Porém, para o enfretamento do medo, a Igreja 
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prega que somente ela possui essa habilidade, talvez por isso, as pessoas sejam tão 

tementes e dedicadas a essa poderosa instituição. Sob tal ideia, França (2017, p. 47) 

comenta, 

 

O medo é uma emoção negativa e associada a um sofrimento singular: 

sofre-se não por algo que esteja ocorrendo no presente, mas que 

poderá vir a ocorrer. Em seus extremos estão a incerteza e o 

desespero: a primeira acompanha o medo de algo que é incerto; o 

segundo, de algo que é inexoravelmente fatal. Sendo um sentimento 

negativo, provocado por uma ideia de que sofreremos no futuro, 

muitos filósofos o trataram como uma dor ilusória, uma paixão inútil, 

que nos faz sofrer duas vezes: na antecipação da dor e na dor 

propriamente dita. 

 

Esses elementos que perturbam a mente do ser humano, mas que nem sempre 

deixam o campo do subjetivo, são denominados estéticos, elementos relativos a um 

contexto onde a fonte do medo não é um perigo real. Quando denominados algo de 

estético no campo da análise literária, na maioria das vezes estamos nos referindo a 

intenção de proporcionar um efeito emocional, uma sensação de prazer, terror, angústia 

e emoção no receptor.  

Na literatura gótica, o sentimento de medo, na maioria das vezes, é enaltecido, 

configurado como um atributo que acentua a atmosfera sobrenatural. Apesar de já ter 

sido muito mais marginalizado, o gótico literário trata de características pertencentes ao 

próprio ser humano. Assim como afirma Lovecraft (1987, p. 2), “o curso desses temas 

ordinários forma a maior parte da experiência humana”. Dos mitos folclóricos às 

doutrinas do cristianismo, ainda de acordo com Lovecraft (1987, p. 9), 

 

Nesse solo fértil medraram tipos e personagens de lendas e mitos 

sombrios que persistiram na literatura de mistério até os nossos dias, 

mais ou menos disfarçados ou alterados pelas técnicas modernas. 

Muitos deles foram tirados das mais remotas fontes orais, são parte da 

herança permanente da humanidade. 

 

O medo é uma herança da humanidade, um sentimento que atravessa séculos e é 

adaptado às sociedades através das eras e presente no cotidiano, mesmo que 

imperceptível. É “inerente à nossa natureza, é uma defesa essencial, uma garantia contra 

os perigos, um reflexo indispensável que permite ao organismo escapar provisoriamente 

à morte” (DELUMEAU, 2009, p. 24). Sob perspectivas diferentes, o mesmo medo que 

assusta as crianças é o que aterroriza os homens adultos, mas a sensação se mantém 

igual.  
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Medo e angústia se confluem, e as civilizações sempre foram permeadas por 

estes. Sentimentos relacionados a homens pobres e fracos carregados de incertezas 

sobre sua própria existência.  

 

O temor, o espanto, o pavor, o terror dizem mais respeito ao medo; a 

inquietação, a ansiedade, a melancolia, à angústia. O primeiro refere-

se ao conhecido; a segunda, ao desconhecido. O medo tem um objeto 

determinado ao qual se pode fazer frente. A angústia não o tem e é 

vivida como uma espera dolorosa diante de um perigo tanto mais 

temível quanto menos claramente identificado: é um sentimento 

global de insegurança. Desse modo, ela é mais difícil de suportar que 

o medo. Estado ao mesmo tempo orgânico e afetivo, manifesta-se de 

modo corriqueiro (a ansiedade) por ‘uma sensação discreta de aperto 

da garganta, de enfraquecimento das pernas, de tremor’, acrescenta-se 

a apreensão com o futuro [...]. (DELUMEAU, 2009, p. 33) 

 

Infligir medo ao homem deixa de ser um ‘privilégio’ somente dos líderes 

religiosos, incluindo pelos homens da burguesia que procuram manter toda uma 

população sob controle. A mercê das histórias e lendas passadas oralmente de família a 

família, a subjetividade humana foi sendo construída, a base de muitos elementos entre 

os quais o medo se faz forte e presente. Medo de fantasmas, medo da noite, medo do 

desconhecido são alguns exemplos que podemos citar baseado em depoimentos como 

“ainda no século XVII, numerosos juristas dissertam sobre os cadáveres que se põem a 

sangrar em presença do assassino, apontado assim à justiça” (DELUMEAU, 2009, p. 

120-121), como explicar um cadáver que denuncia o seu próprio assassino? Situações 

como essas fazem o imaginário popular deixar sua racionalidade de lado e dar espaço a 

sobrenaturalidade.  

Os horrores e o medo causados pelos deuses de antes passam a ser horrores e 

terrores causados pelo sobrenatural nas histórias, funcionando praticamente da mesma 

forma. Segundo Bauman (2006, p. 8), 

 

O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, 

desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivos 

claros; quando nos assombra sem que haja uma explicação visível, 

quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda 

parte, mas em lugar algum se pode vê-la. Medo é o nome que damos a 

nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito - 

do que pode e do que não pode - para fazê-la parar ou enfrentá-la, se 

cessá-la estiver além do nosso alcance. 

 

 Talvez possamos afirmar que o medo do desconhecido sempre foi motivo de 

interesse do ser humano. É nesse lugar do desconhecido que ocorre o despertar da 

imaginação, amparado inicialmente pela figuração do monstro, o gótico leva o leitor ao 
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mundo do insólito, ao desconhecido, assim despertando o sentimento de medo nesse 

indivíduo. Etimologicamente falando, o monstro vem do latim monstrare demonstrar, e 

monere, alertar, essa linhagem inaugurada por Mary Shelley com a obra Frankenstein 

(1818), nos mostra que a categoria monstro ou monstruosidade está inerentemente 

relacionada “à ideia de violação de limites, sejam eles de natureza estética ou de 

natureza ética” (MENON, 2007, p. 149). O monstro é criado para alertar e mostrar ao 

leitor temas antes não tratados ou subjugados pelos intelectuais da época, violando 

limites impostos pelos intelectuais.  

 É interessante observar que “a primeira característica do monstro é, portanto, ser 

diferente” (KAPLLER, 1993, p. 294), ou seja, todo aquele que estiver em oposição a 

moral, bons costumes e comportamentos sociais aceitáveis pode vir a ser considerado 

monstruoso. Este indivíduo monstruoso logo é relacionado a ideia de malévolo, e a 

Igreja faz muito bom uso deste elemento para manter seus seguidores sob o controle de 

seus dogmas, 

 

Se, na Bíblia, Deus anunciara que faria o homem à sua imagem e 

semelhança, o monstro significava uma ruptura com esse princípio. 

Nessa lógica, o mudo revelaria, no silêncio da boca, as marcas de sua 

intimidade com o inferno, onde pinças de ferro lhe teriam arrancado a 

língua. O surdo, insensível à palavra de Deus, seria sensível 

unicamente aos rumores infernais. O cego tivera os olhos queimados 

pelo calor do inferno. O aleijado deveria seu desequilíbrio àquele de 

sua alma. O corcunda traria o peso de sua maldição às costas, sobre a 

qual se sentava, de tempos em tempos, seu mestre, o diabo. A crença 

nas forças demoníacas era tão profunda que mesmo a ciência 

classificava os poderes do demônio e suas formas de intervenção na 

fabricação de monstruosidades. (PRIORE, 2000, p. 35)  

  

 O monstro podia ser qualquer pessoa, bastava-lhe uma má formação física, algo 

que o fosse levado a categoria de ser o outro. Ao mesmo tempo que o repudia, a 

humanidade nunca deixou de valorizar o monstruoso, afinal se não temos a quem 

condenar como iríamos nos diferenciar. A alteridade também surge para pontuar as 

diferenças, “ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro” (ABBAGNANO, 1998 p. 

34), se o monstro é o outro, grandes navegadores como Cabral e Colombo, por exemplo, 

foram fontes ricas para a criação da ideia do outro, seja pela exoticidade ou pelos 

assombramentos que os viajantes experienciavam.  

 A observação que pôde ser feita até este ponto é de que o medo atravessa todas 

as sociedades, épocas e culturas. Empregado nesse sentido de despertar o horror e o 

terror, em seus leitores, a ficção gótica é “a ficção do castelo assombrado, das heroínas 
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atacadas por terrores indescritíveis, do ameaçador vilão das trevas, de fantasmas, 

vampiros, monstros e lobisomens” (PUNTER, 2013, p. 1)11 

O medo do sobrenatural acompanha o ser humano há muito tempo, o 

desconhecido sempre foi algo repulsivo ao passo que atrativo para a humanidade. As 

próprias narrativas míticas provavelmente são tentativas de ordenamento e controle da 

realidade, papel que nas sociedades modernas é assumido pela ciência. Isso demonstra, 

desde sempre, a inquietação do homem perante o desconhecido partindo da ideia de que 

o medo sempre esteve no entorno das narrativas góticas, fantásticas, insólitas, na 

contemporaneidade este elemento adquire um novo conceito como podemos observar na 

afirmação de Roas (2012, p. 131),  

 

não é mais tão necessário [para provocar medo, como ocorria com o 

Fantástico do Oitocentos] a aparição de um fenômeno sobrenatural 

(em seu sentido mais tradicional), porque a transgressão [da realidade] 

se gera mediante a irresponsável falta de nexos entre os diversos 

elementos do real. 

 

Nesse sentido, fantasmas, lobisomens, assombrações e castelos mal assombrados 

já não eram necessários para se despertar essa sensação de perigo no leitor, mesmo 

estando em segurança, a subversão da realidade passa a ser o novo horror 

contemporâneo. A literatura de horror/terror ao longo dos anos foi incorporando outros 

gêneros, cobrindo outros aspectos que não fossem apenas ligados às assombrações, 

como elementos psicológicos, sociais, fantasias, ficção científica, etc. Com o progresso 

da modernidade, instabilidades sociais, política e culturais são geradas e vão sendo 

incorporadas tanto pela literatura como pelo cinema gótico, essas instabilidades “de 

natureza econômica, moral ou ideológica são acolhidas pelo horror para apresentar o 

lado mórbido e ameaçador da sociedade moderna” (BRAGANÇA, 2018, p. 137). Nesta 

linha de pensamento, ressalta Snodgrass (2005, p. 152)12 

 

As convenções góticas surgiram por meio de uma longa e complexa 

evolução literária e filosófica. Os elementos ornamentados que 

investem na literatura gótica com sua energia única variam de 

cavalheirismo, piedade, MISTÉRIO, vendetas e magia medieval ao 

GROTESCO, ILUSÃO, terror, repressão, SENSACIONALISMO, 

DISSIPAÇÃO e perversidade que floresceu durante a era romântica.  

 
11 [...] the fiction of the haunted castle, of heroines preyed on by unspeakable terrors, of the blackly 

lowering villain, of ghosts, vampires, monsters and werewolves (PUNTER, 2013, p. 1). 
12 The ornate elements that invest Gothic literature with its unique energy range from chivalry, piety, 

MYSTERY, vendettas, and medieval magic to the GROTESQUE, ILLUSION, terror, repression, 

SENSATIONALISM, DISSIPATION, and perversity that flourished during the romantic era 

(SNODGRASS, 2005, p. 152). 
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Essas convenções declaradas por Snodgrass podem ser encontradas na produção 

do romancista inglês Horace Walpole, por muitos reconhecido como o criador desse 

estilo de literatura. Com a apresentação de cenários, elementos de suspense e uma 

atmosfera sombria, na obra O castelo de Otranto (1764), Walpole dá visibilidade a um 

estilo de escrita que usa os prazeres da imaginação como principal ferramenta.  

Em meados de 1764, Horace Walpole realiza um feito surpreendente para uma 

época em que a literatura deveria servir para instruir, e não para despertar instintos 

subjetivos. Walpole era um homem distinto, típico de uma classe econômica mais 

abastada, que possuía um sentimento de apreço pelo passado. Tal apreço influencia a 

escrita de The Castle of Otranto, cujo subtítulo é A gothic story. Algumas outras obras 

com o mesmo estilo de escrita vieram anos antes, mas a escrita de Walpole ganha maior 

destaque, talvez pelo fato de ser homem e por sua posição social.  

 

O que é vital em Otranto, no entanto, é o fato de ter sido a 

manifestação mais antiga e importante do renascimento do romance 

no final do século XVIII, ou seja, das tradições mais antigas da 

literatura em prosa que aparentemente foram suplantadas pelo 

surgimento do romance. (PUNTER, 2013, p. 44)13 

 

O enredo de The Castle of Otranto é repleto de absurdos, fantasia e realismo, 

incluindo também aspectos românticos como um homem tirânico, além de presságios e 

aparições sobrenaturais, talvez a compilação desses aspectos para a época o tenha 

tornado tão popular e difundido entre os (as) leitores(as). 

Fiel ao que chamamos de realidade, mas dominado pela imaginação, a 

caracterização do estilo gótico na literatura vai sendo renovada ao longo do tempo, sem 

perder sua essência marcada pela representação de “casas e castelos em ruínas; florestas 

tenebrosas habitadas por bandidos que perseguem heroínas; incidentes misteriosos e 

sobrenaturais; monstros, espectros, etc” (CASTRO, 2017, p. 74). Acerca desse tema, 

França comenta,  

 

Os textos góticos fazem convergir uma forma artística altamente 

estetizada – exatamente porque desprendida da realidade imediata – e 

uma percepção desiludida da realidade social, do futuro que o 

progresso científico nos reserva, e, especialmente, da própria natureza 

do homem, vítima da crueldade inerente que nos anima [...]. 

(FRANÇA, 2015, p.135) 

 
13

 What is vital about Otranto, though, is the fact that it was the earliest and most important 

manifestation of the late eighteenth-century revival of romance, that is, of the older traditions of prose 

literature which had apparently been supplanted by the rise of the novel (PUNTER, 2013, p. 44). 
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A literatura passa então a adotar esses elementos estéticos do gótico em suas 

narrativas. Convém repetir que temas como o medo, a morte, o horror sobrenatural, 

sempre estiveram presentes nas histórias oralmente contadas, e esses elementos se 

sedimentavam no imaginário popular. O gótico explora a estética do horror/terror, com 

destaque para o medo enquanto efeito oriundo das manifestações do horror.  Nesse 

limiar entre o natural e o sobrenatural, o gótico acaba por atrair a atenção dos leitores. 

Segundo Lovecraft (1987, p. 1), “a emoção mais forte e mais antiga do homem é o 

medo”, a incerteza da existência, sua finitude, são preocupações inerentes à condição 

humana.  

No contexto literário brasileiro até poucas décadas eram escassas obras que 

tivessem o medo como elemento central na ação dos seres ficcionais. A crítica literária 

nacional se negava a reconhecer esse estilo de escrita que tem uma interpretação de 

mundo desiludida e negativa, dotada de “uma forma artística altamente estetizada” 

(FRANÇA, 2017, p. 117). Ainda segundo França, o apagamento do gótico no Brasil se 

dá pelo fato de que desde o Romantismo e atravessando o Modernismo, o país se voltou 

para a construção de uma identidade própria, sufocando assim poéticas que não 

tratassem de questões ligadas à busca de brasilidade. Uma hipótese acerca da tendência 

literária documental no Brasil, na perspectiva de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto 

Freire, aponta para um traço cultural específico da sociedade brasileira: o horror à 

estranheza, em prol de um culto da familiaridade, impossibilitando a manifestação do 

fantástico.  

Neste cenário, o gótico insurge em um meio mais popular, em oposição as 

classes sociais mais altas. Por se disseminar em espaços concebidos como populares, 

tendo sido mal compreendido, visto por alguns como uma literatura de mal gosto ou 

qualidade duvidosa, o questionamento sobre a sua relevância também pode ser um dos 

fatores que o mantem marginalizado na literatura brasileira.  

 

A partir dessa perspectiva, estudos recentes no âmbito da literatura 

brasileira vêm demonstrando que nossa produção ficcional, 

diferentemente do que evidenciam os estudos literários dos séculos 

XIX e XX, apresenta influxos da poética gótica, muitas vezes 

incompreendidos e menosprezados pela crítica nacional. Sandra 

Vasconcelos (2012) e Daniel Sá (2010) têm explorado a influência da 

poética gótica no Romantismo brasileiro, enquanto Alexander 

Meireles da Silva (2008) e Fernando de Barros (2014) demonstram 

que tal influxo se estende, pelo menos, até meados do século XX — 

seja na Belle Époque ou no romance introspectivo. Mesmo o 

Naturalismo não escapou dessa influência, como indicam os trabalhos 
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de Mauricio Menon (2007) e Marina Sena (2017). França (2017) 

constata ainda que a tradição regionalista se demonstra profícua à 

poética gótica. Em suas vertentes fantásticas e realistas, alguns de 

nossos autores utilizaram-se de recursos góticos para expressar o 

terror do imaginário popular e o horror da seca, da fome e da violência 

no sertão. (CASTRO, 2018, p. 51) 

 

 

Aparentemente a poética gótica no Brasil, de acordo com alguns pesquisadores, 

tem uma forte conexão com questões regionais, com o folclore e com lendas contadas 

nos interiores do país. Apresenta-se com um cenário fantasmagórico e uma sociedade 

escravocrata embebida de violência e medo. Do sertão nordestino aos pampas gaúchos, 

o gótico surge na literatura mostrando os horrores relacionados à fome, os temores das 

lutas e rituais em nome da fé.  

A falta de interesse sobre gótico na literatura brasileira estaria também atrelada 

ao fato de que os críticos da época, século XIX e XX, estavam voltados para questões 

documentais, uma literatura que pudesse criar a imagem de um país, uma identidade 

nacional, como já foi comentado. Assim, ocorre um processo de obstrução para que o 

gótico na literatura do Brasil pudesse vir a se desenvolver com mais propriedade. No 

Brasil se exige uma arte que atenda às expectativas da realidade, tudo que foge desta 

natureza romanesca é considerado como devaneio. O conservadorismo crítico literário 

prejudica a identificação e a absorção desses elementos para o cânone.  

 

Quando a atribuição de valor às obras não é resultado de processos de 

análise, descrição e interpretação, mas de pressupostos fundados em 

determinados programas de arte, restringe-se o campo de observação 

dos estudos literários, deixando-se de fora todo um conjunto de obras 

que não atendem àquela expectativa de arte. (FRANÇA, 2017, p. 116) 

 

 

 Se o estilo gótico foi rechaçado pela crítica da época, imagina-se que a literatura 

de mulheres, marcada por esse estilo de escrever também fosse alvo de marginalização e 

desprezo. Se pensava que mulheres não teriam nada para contribuir na construção da 

literatura, que no máximo suas escritas eram consideradas confissões e desabafos. Na 

literatura gótica, a escrita feminina se torna um território selvagem, pouco desbravado 

pelo imaginário popular, e talvez por isso tenha sido motivo de uma combinação de 

tanto sucesso. Frente a isso, considerando tal congruência, a seguir poderemos constatar 

algumas características do gótico concebido como feminino.   
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2.2 O gótico na escrita feminina  

 

O “Gótico Feminino” surge com a intenção de tornar independente um estilo de 

escrita que foi fundamentado no gótico tradicional, porém, na atualidade, a evolução do 

estilo é fundamental para a compreensão dessa variante ficcional que ressignificou a 

perspectiva canônica. O termo nomeia um conjunto de obras escritas por autores que 

utilizaram as convenções góticas como uma ferramenta para explorar, na ficção, os 

anseios, insatisfações e conflitos vivenciados por mulheres sob um sistema patriarcal 

(SANTOS; FRANÇA, 2017, p. 91). 

O gótico encontrado na escrita de autoria feminina oferece um novo caminho 

para explorar o papel da mulher na sociedade (SNODGRASS, 2005, p. 115), enquanto 

no gótico tradicional nos deparamos com assombrações e situações extraordinárias, no 

gótico feminino, ainda segundo Snodgrass (2005, p. 115) encontramos elementos como, 

“o comportamento e atitudes de gênero da heroína e herói, a importância da virgindade 

e sexualidade da protagonista e o impacto do status social, racial e econômico”.14 Em 

geral, o gótico feminino não é necessariamente escrito somente por mulheres, mas 

possui essa característica como tendência. Denominada por Ellen Moers (1976) de 

Female Gothic, uma literatura feita com base na libertação, revolução, subversão, mas 

sempre circundada pelo medo.  

A representação da mulher e os seus estereótipos sempre foram fontes 

inesgotáveis na literatura de todas as épocas, no gótico isso não é diferente, de heroína a 

monstruosa, assim se delineia a figura feminina. A ascensão de novos papéis da mulher 

na sociedade, sua emancipação e maior participação nas esferas públicas se tornam 

objeto de discussão de muitos(as) escritores(as). Junto a esses elementos, a perspectiva 

feminina, direcionada para suas próprias preocupações e valores, se torna um diferencial 

dentro da literatura gótica.  

Na contemporaneidade tem-se discutido acerca de um “Gótico Feminino”, modo 

ficcional voltado para figurações do feminino e seus arredores, envolvendo o estranho, o 

terror e o horror, entre outros elementos. Mulheres prisioneiras de seus lares e maridos, 

afazeres domésticos como eternas punições são temas privilegiados nessa vertente 

ficcional. Não foi por menos que a escrita de autoria feminina como Charlotte Perkins 

Gilman em The Yellow Wallpaper (1892), Shirley Jackson com The haunting of Hill 

 
14 [...] the gendered behavior and attitudes of the heroine and hero, the importance of the female 

protagonist’s virginity and sexuality, and the impact of social, racial, and economic status 

(SNODGRASS, 2005, p. 115) 
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House (1959), Mariana Enriquez em Las cosas que perdimos en el fuego (2016) 

adotaram esse estilo de escrita para atrair os olhares de um público para questões antes 

invisibilizadas. 

 

[...] traçando-se um panorama histórico tanto das obras góticas escritas 

por mulheres, quanto dos estudos sobre o gótico literário feminino, 

discute-se também como tal vertente vai além de apenas articular as 

insatisfações das mulheres com a sociedade patriarcal, mas aborda tal 

literatura enquanto expressão dos medos relacionados, entre outros 

aspectos, ao próprio corpo e ao parto, e impõe-se enquanto arma 

vigorosa de abordagem das pautas femininas, permitindo que o gótico 

figure como elemento importante para a tradição feminista. 

(RIBEIRO, 2021, p. 74) 

 

As mulheres faziam denúncias através da literatura, realçando na ação narrativa 

maridos como algozes, os lares como suas prisões. Na referida ficção, elementos como a 

loucura, opressão, libertinagem feminina, a melancolia, o erotismo, a maternidade, são 

temas centrais utilizados para emblematizar um pensamento crítico e situar um novo 

fazer poético que tenta se sobressair no centro de outras obras consagradas e canônicas.  

É possível observar que essas formas de escrita do gótico clássico atravessaram 

séculos e culturas. Seja na época do Iluminismo ou nos dias atuais, é notório que a 

literatura gótica de autoria feminina começou com uma suposta intenção: a de transmitir 

o medo e anseios que rondavam o universo feminino aos seus leitores.    

 

O que quero dizer com gótico feminino é facilmente definido: o 

trabalho que as mulheres escritoras fizeram no modo literário que, 

desde o século XVIII, chamamos de gótico. Mas o que eu quero dizer 

- ou qualquer outra pessoa quer dizer - com "o gótico" não é tão fácil 

de declarar, exceto que tem a ver com medo. Nos escritos góticos, a 

fantasia predomina sobre a realidade, o estranho sobre o lugar-comum 

e o sobrenatural sobre o natural, com uma intenção de conduta 

definida: assustar. Isto é, não chegar às profundezas da alma e 

purificá-la com piedade e terror (como dizemos a tragédia), mas 

chegar ao próprio corpo, suas glândulas, músculos, epiderme e sistema 

circulatório, despertando rapidamente, e rapidamente aliviando as 

reações fisiológicas ao medo. (MOERS, 1976, p. 5)15 

 

 
15 What I mean by Female Gothic is easily defined: the work that women writers have done in the literary 

mode that, since the eighteenth century, we have called the Gothic. But what I mean — or anyone else 

means — by "the Gothic” is not so easily stated except that it has to do with fear. In Gothic writings  

fantasy predominates over reality, the strange over the commonplace, and the supernatural over the 

natural, with one definite auctorial intent: to scare. Not, that is, to reach down into the depths of the soul 

and purge it with pity and terror (as we say tragedy does), but to get to the body itself, its glands, 

muscles, epidermis, and circulatory system, quickly arousing and quickly allaying the physiological 

reactions to fear (MOERS, 1976, p. 5) 
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Na escrita de estilo gótico, os monstros e os fantasmas não são figurativizados, 

não se constituem como uma imagem definida em seus contornos físicos. No gótico 

feminino, eles são ressignificados, ou seja, substituídos pelos homens e pelo sistema 

patriarcal. De acordo com Moers (1976, p. 91),  

 

já na década de 1790, Anne Radcliffe, firmemente define o gótico em 

uma das formas que iria ser para sempre: um romance em que a figura 

central é uma jovem que é, simultaneamente, uma vítima perseguida e 

uma heroína corajosa.16 

 

Geralmente as narrativas apresentam uma mulher que é alienada de si, assediada, 

importunada, e em muitos casos, molestada. 

 Dito isto, as obras de estilo gótico feminino, em sua maioria, possuem temáticas 

como medo, culpa, depressão, ansiedade, morte, nascimento. Essas características são 

predominantes nos espaços ficcionais que delineiam a figura feminina dentro do gótico, 

partindo do princípio de que sem o medo não haveria a literatura gótica. Assim, 

enquanto efeito das manifestações monstruosas, o medo se constitui em elemento 

crucial na ficção gótica. 

Antes mesmo de acreditarmos em anjos que nos guardam, começamos a temer 

monstros e demônios, o medo é instituído em nosso cotidiano e transcrito para a 

literatura como “uma transgressão que ao mesmo tempo provoca o estranhamento da 

realidade, que deixa de ser familiar, e se torna algo incompreensível, e, como tal, 

ameaçador (ROAS, 2012, p. 119). A alteração do que era familiar para o estranho, gera 

esse desconforto sobre o que não conhecemos, perdemos o bom senso sobre a realidade, 

e então o efeito do medo nos toma. A mulher no gótico tanto é medo quanto sente 

medo, ela pode ser vítima, mas também pode ser monstro. 

 A culpa também é um elemento reforçado nesse estilo literário de escrita. A 

mulher e sua trajetória seja enquanto personagem ou autora, “é permeada por crises 

existenciais desencadeadas pela não-adequação aos valores apregoados pela ideologia 

dominante” (ZOLIN, 2009, p. 334). O drama da culpa é absorvido pelo universo 

feminino como muitas outras imposições não pertencentes a essa classe. Da natureza do 

ordinário, seguir as regras da sociedade implica em ser aceita por esta, no entanto, 

aquela que foge às imposições, e por muitas vezes não consegue apoio para sustentar 

 
16 As early as the 1790s, Anne Radcliffe, firmly set the Gothic in one way of the ways it would go ever 

after: a novel in which the central figure is a young woman who is simultaneously persecuted victim and 

courageous heroine (MOERS, 1976, p. 91). 
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seus ideais, acaba mergulhando em um sentimento terrível de culpa por não conseguir 

se adequar ao modelo tradicional. É o sentimento de culpa que instiga insanidade. 

 Loucura, depressão e ansiedade, geralmente, delineiam uma tríade consagrada 

na literatura de gótica feminina. O gótico feminino é embebido por essas características 

que foram concebidas pela sociedade e cultura como inerentes ao universo feminino. A 

mulher é sempre vista e representada enquanto um indivíduo casto e puro, e nem 

sempre aceitava esse modelo imposto pela sociedade. 

O fator psicológico aparece na literatura feminina talvez na tentativa de explicar 

que nem tudo o que parece é loucura. Mulheres que questionam padrões sociais já são 

vistas de uma forma diferente, como se lhes faltassem um discernimento que só os 

tradicionais possuem. Na história das mulheres, nos deparamos com muitos exemplos 

de uma suposta loucura feminina, mas que na verdade eram mulheres vítimas do 

controle patriarcal de seus pais e/ou maridos, estas quase sempre, acabavam internadas 

em sanatórios ou asilos. Há também quem acredite que a loucura é inerente ao ser 

feminino. Vejamos a afirmação de Showalter (1985, p. 3), 

 

Essas imagens duplas da loucura feminina - a loucura como um dos 

erros da mulher; a loucura como a natureza essencial feminina que se 

revela diante da racionalidade científica masculina - sugere as duas 

maneiras pelas quais a relação entre mulheres e loucura foi percebida. 

No sentido mais óbvio, a loucura é uma doença feminina porque é 

vivenciada mais por mulheres do que homens. A super-representação 

estatística de mulheres entre os doentes mentais tem sido bem 

documentada por historiadores e psicólogos.17 

  

 Observa-se, assim, que a loucura era algo reconhecidamente como um traço da 

natureza da feminal. Construir esse estereótipo de louca foi também mais uma forma de 

controle social. Insanas ou não, a denúncia dessa situação injusta e opressora veio por 

meio da literatura, por meio da escrita que é, principalmente na história recente, uma 

forma acessível de falar enquanto mulher. Ainda de acordo com Showalter (1985), essa 

alta taxa de transtornos mentais era proveniente dos papéis limitantes que essas 

mulheres exerciam na sociedade, eram resumidas a filhas, esposas e mães. Sob tal 

perspectiva, estresse e infelicidade no casamento, geravam depressão e ansiedade. Tudo 

isso desembocava em mais um tópico: a maternidade.  

 
17 These dual images of female insanity—madness as one of the wrongs of woman; madness as the 

essential feminine nature unveiling itself before scientific male rationality—suggest the two ways that the 

relationship between women and madness has been perceived. In the most obvious sense, madness is a 

female malady because it is experienced by more women than men. The statistical overrepresentation of 

women among the mentally ill has been well documented by historians and psychologists 

(SHOWALTER, 1985, p. 3). 
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Nascimento e morte, eis uma dualidade carregada também pelo senso comum 

feminino. São as mulheres que dão origem à vida e sem o cuidado que elas provêm aos 

filhos e ao lar, cuidado esse estabelecido pela sociedade, restam a morte e a degeneração 

como únicas possibilidades. No que tange a origem da vida, a maternidade serve como 

controle sobre o indivíduo, a divisão de tarefas, e também uma forma de restringir a 

sexualidade, mantendo-a limitada à serviços específicos. Segundo o Larousse, na edição 

de 1971 (apud BADINTER, 1980, p. 71) a maternidade é, “uma tendência primordial 

que cria em toda mulher normal um desejo de maternidade e que, uma vez satisfeito 

esse desejo, incita a mulher a zelar pela proteção física e moral dos filhos”.  

No século XX ainda há uma acepção dicionarizada de que a maternidade é algo 

inerente a uma “mulher normal”, o que alude ao fato de que a não maternidade confere 

à mulher um caráter estranho. Falar da maternidade ainda hoje é um assunto delicado, 

pois enquanto algumas mulheres se dizem realizadas nesse papel, outras acreditam que 

esta é só mais uma forma de controle social. Para o gótico feminino, a maternidade vem 

muitas vezes transvestida de um puerpério insano, acabando em suicídio, assassinato do 

infante, internação compulsória. Os anseios e tabus da maternidade começam a surgir 

no gótico de autoria feminina como elemento integralmente ligado ao mundo da mulher 

e escrito por essas protagonistas mostrando a realidade que é o maternar.  

 

Medo e culpa, depressão e ansiedade são reações comuns ao 

nascimento de um bebê e estão dentro dos limites normais de 

experiência. Porém, mais profundamente enraizadas em nossa 

mitologia cultural, e certamente em nossa literatura, estão as felizes 

reações maternas: êxtase, uma sensação de realização e a onda de 

amor nutritivo que se apodera da nova mãe quando ela segura o bebê 

nos braços pela primeira vez. (MOERS, 1976, p. 5)18 

 

 

 Possivelmente, como o tema nascimento foi trazido à literatura pela primeira vez 

por romancistas homens, é o motivo pelo qual tenham se constituído todas essas 

construções sociais acerca da mulher, da idealização da maternidade. Talvez possamos 

afirmar que é mais simples controlar mulheres mantendo-as longe da realidade e 

próximas da ignorância. As inseguranças e medos provocados pela maternidade só 

passam a ser conhecidas após o nascimento da criança. Na maioria das vezes 

interditadas, no geral, as mulheres após se tornarem mães perdem um pouco da sua 

 
18 Fear and guilt, depression and anxiety are commonplace reactions to the birth of a baby and well 

within the normal range of experience. But more deeply rooted in our cultural mythology, and certainly 

in our literature, are the happy maternal reactions: ecstasy, a sense of fulfillment, and the rush of 

nourishing love which sweep over the new mother when she first holds her baby in her arms (MOERS, 

1976, p. 5). 
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individualidade, e tendo que se dedicar exclusivamente aquela criança, não participam 

das ações sociais enquanto cidadãs e seres pensantes, e na literatura são assim 

representadas. Há também casos em que as mulheres, já subjugadas a seus maridos, 

subjugam seus filhos pelo mero prazer de se sentir no controle de algo, tornando-as 

também na literatura muitas vezes seres monstruosos e controladores, reflexo do modelo 

social em que vivem. 

 

Há mais de trinta anos uma filósofa, Simone de Beauvoir, questionou 

o instinto materno. Psicólogos e sociólogos, em sua maior parte 

mulheres, fizeram o mesmo. Mas como essas mulheres eram 

feministas, fingiu-se acreditar que sua inspiração era mais militante do 

que científica. Em lugar de discutir seus trabalhos, foram muitos os 

que ironizaram a esterilidade voluntária de uma, a agressividade e a 

virilidade da outra. (BADINTER, 1980, p. 20) 

 

 

 De acordo com Badinter, podemos perceber o quanto foi árduo o processo de 

aceitação da simples opinião feminina sobre suas próprias ações e corpos. A 

preocupação excessiva em ter herdeiros legítimos é uma possível causa para a vigilância 

absoluta das mulheres, confinadas em casa sem contato com outros homens, resultando 

também a cultura do cinto de castidade e a extirpação do clitóris para limitar pulsões 

eróticas. 

Outra característica bastante peculiar às literaturas de estilo gótico feminino são 

os espaços domésticos, estes que nos séculos XVIII e XIX ainda eram figurativizados 

como castelos e casas mal assombradas no gótico tradicional, no final do século XIX 

em diante são reinventados na literatura moderna e pós-moderna de autoria feminina 

como prisões dentro de seus próprios lares.   

O terror vivenciado por essas mulheres, seja pela falta de liberdade, por 

violência, ou apenas pelo mero prazer masculino, é característico da literatura gótica 

feminina. Uma intensa sensação de medo e dor, seja físico ou psicológico, é uma das 

peças chave desse terror estético, não ficando preso apenas em eventos sobrenaturais, 

mas também relacionado às questões humanas, naturais. No fantástico ocorre algo 

muito similar, segundo Calvino (2004, p. 4), “seu tema é a relação entre a realidade do 

mundo que habitamos e conhecemos por meio da percepção e a realidade do mundo do 

pensamento que mora em nós e nos comanda”, a subjetividade humana versus a 

sobrenaturalidade. Há muito do fantástico no gótico, e muitas vezes de gótico no 

fantástico, mas isso não é uma regra. 



35 

 

Definir o fantástico é uma tarefa árdua. Um conjunto de elementos que nos 

levam a questionar o natural, o racional. Segundo Todorov, o fantástico abriga a 

“hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2004, p. 31). 

 Fazendo aqui um pequeno adendo sobre às perspectivas entre o fantástico 

tradicional e o fantástico contemporâneo, observa-se que ao passo que o primeiro 

trabalha nessa dualidade entre o mundo real e o mundo sobrenatural, o segundo está 

mais voltado para as questões do ser humano e as criaturas naturais do mundo real.  

  

Levando em conta apenas a arte e a literatura modernas, Sartre sugere 

que a definição dada ao fantástico clássico, perfeita para caracterizar o 

fantástico do século XIX, não mais condiz com boa parte da literatura 

e da arte do mais fantástico dos séculos, o séc. XX. Para Sartre a 

ambiguidade e a hesitação já não têm caráter tão relevante para o 

fantástico contemporâneo como teve no século anterior. A partir de 

agora, o que realmente pesa é a representação social do mundo: o que 

deve ser contrariada é a normalidade e não as leis naturais, ou seja, a 

postura do homem diante de situações que beiram o absurdo, sem que 

haja uma reação ou interferência, conduzindo-o para uma acomodação 

e aceitação hipócritas. (ANJOS, 2012, p. 7) 

 

 

 No estilo gótico de autoria feminina nós podemos encontrar formas do 

fantástico, a princípio lidamos com mistérios e outras coisas referentes ao sobrenatural 

que ao final de toda narrativa pode vir a ter, ou não, uma explicação plausível e natural 

para tal circunstância.  

De acordo com o pensamento de Calvino, o exotismo é algo emblemático no 

fantástico, e também perpassa pelo gótico, porém não é necessária muita sofisticação 

para remeter a esse elemento do ser diferente, uma casa desabitada, deteriorada e com ar 

sombrio já é suficiente para ali se desenvolver o terror, mistério e fantasia. O 

sobrenatural nem sempre se faz visível, ele está “mais no ‘sentido’ do que no ‘visto’” 

(CALVINO, 2004, p. 6). O terror sendo um elemento literário muito marcante, deixa 

gravado no imaginário do (a) leitor (a) o medo surreal, estético, angustiante.  

Em suma, a estética gótica de autoria feminina, tem sido um dos caminhos da 

ficção representativo de um pensamento questionador e reflexivo de uma cultura de 

terror dominada por figuras masculinas, geralmente, opressoras.  

Devido a sua crescente popularidade, o gótico literário ascende com a intenção 

de despertar e explorar aquelas emoções que ficaram marginalizadas no período da Luz. 

Acompanhado do romance, a relação entre poética gótica e esse estilo literário “foi 

mutuamente benéfica, muitas das suas convenções foram aproveitadas pelos 
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romancistas cujas obras, antes mesmo da ficção gótica, já exploravam sensações de 

terror extremo” (SANTOS, 2017, p. 53). Na procura de satisfazer seus leitores, os (as) 

romancistas exploram as transgressões e crueldades inerentes ao ser humano, entre o 

sentimentalismo e a ficção, por volta da metade do século XVIII temos uma série de 

romances góticos de autoria feminina.  

A escrita gótica feminina é espaço das representações de anseios e angústias 

referentes à mulher. Ainda no século XVIII, destacam-se obras como The Old English 

Baron (1777), de Clara Reeve, e The Mysteries of Udolpho (1791), de Ann Radcliffe. O 

gótico sob o viés da perspectiva feminina ascende e se estabelece como modo ficcional 

que confronta um discurso romanesco canônico e prestigiado socialmente. Para Moers, 

 

Já na década de 1790, Ann Radcliffe estabeleceu firmemente o gótico 

de uma das maneiras que seguiria para sempre: um romance em que a 

figura central é uma jovem mulher que é simultaneamente perseguida 

como vítima e heroína corajosa. Mas o que devemos fazer da próxima 

grande virada da tradição gótica que uma mulher provocou uma 

geração depois? Frankenstein, de Mary Shelley, em 1818, transformou 

o romance gótico no que hoje chamamos de ficção científica. 

Frankenstein trouxe uma nova sofisticação ao terror literário, e o fez 

sem heroína, sem sequer uma importante vítima feminina. 

Paradoxalmente, contudo, nenhuma outra obra gótica de uma 

escritora, talvez nenhuma outra obra literária de qualquer tipo, retribui 

melhor o exame à luz do sexo de sua autora. Pois Frankenstein é um 

mito do nascimento, e que se alojou na imaginação da romancista, 

estou convencida, pelo fato de ela ser mãe. (MOERS, 1976 p. 3)19 

 

Grande parte das obras que se voltam para a representação de personagens 

femininas na condição de heroínas cientes de sua condição apresenta eventos 

sobrenaturais que muitas vezes associam o corpo feminino à noção de propriedade. 

Como aponta Santos (2017, p. 4), “a adoção de uma perspectiva literária aliada 

aos interesses da mulher trouxe, para o gótico, horrores específicos: os segredos 

domésticos, os abusos físicos e/ou psicológicos; e o cotidiano dominado por figuras 

patriarcais opressoras”. As leituras com ênfase no ambiente doméstico tendem a 

 
19 As early as the 1790s, then, Ann Radcliffe firmly set the Gothic in one of the ways it would go ever 

after: a novel in which the central figure is a young woman who is simultaneously persecuted victim and 

courageous heroine. But what are we to make of the next major turning of the Gothic tradition that a 

woman brought about a generation later? Mary Shelley’s Frankenstein, in 1818, made over the Gothic 

novel into what today we call science fiction. Frankenstein brought a new sophistication to literary 

terror, and it did so without a heroine, without even an important female victim. Paradoxically, however, 

no other Gothic work by a woman writer, perhaps no other literary work of any kind by a woman, better 

repays examination in the light of the sex of its author. For Frankenstein is a birth myth, and one that was 

lodged in the novelist’s imagination, I am convinced, by the fact that she was herself a mother (MOERS, 

1974, p. 3). 
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relacionar o gótico feminino com o privado, em muitos momentos ressaltando o 

elemento conservador acima do subversivo.  

No contexto social do final do século XVIII e início do século XIX, tanto na 

Europa quanto no Brasil, a educação das mulheres se restringia às atividades úteis ao 

ambiente doméstico. No contexto europeu, em uma sociedade omissa com relação à 

conduta dos homens, a mulher exercia um papel social restrito ao espaço da casa e era, 

portanto, subserviente aos interesses masculinos. No Brasil, a opressão e a exploração 

ajudavam a construir uma estrutura similar, em que a mulher “aparecia como um ser 

despersonalizado, com atividade circunscrita ao lar e à Igreja [...]. Sua situação era de 

subserviência, até jurídica, passando das mãos do pai às do marido” (LORDELLO, 

2002, p. 43).  

Nas décadas posteriores à Revolução Industrial, principalmente na Europa, 

paulatinamente, atividades, grupos e iniciativas emergiram e passaram a revelar o 

sexismo e a opressão que embasavam as relações em um casamento. Na literatura, a 

escrita feminina como forma de expressão para extravasar a emoção e denunciar os 

traumas e angústias foi se tornando um “campo de batalha para as mulheres” (ZOLIN, 

2009, 162). Ainda acerca desse tema, Bosi (1996) comenta que a literatura, seja do 

ponto temático ou mesmo da escrita, pode ser configurada como uma resistência.  

O gótico literário feminino passou a ressaltar o espaço doméstico como uma 

prisão. Na ficção, mulheres puderam denunciar a opressão, os abusos e as frustrações 

sofridas, com isso, tentar quebrar padrões tradicionais. Com teor melancólico e 

atmosfera de medo e o gótico se firmam na literatura feminina que, aos poucos, passa a 

destacar novos espaços e ambientações, afastando-se da consagrada representação de 

castelos assombrados e dramas protagonizados por monstros, fantasmas e outras 

figurações sobrenaturais para dar vez a sentimentos como medo e angústia de mulheres 

presas ao ambiente doméstico e subordinadas às figuras masculinas. 

Os novos medos passam a circular por espaços familiares, o monstro não é mais 

uma criatura sobrenatural, mas o próprio homem em sociedade.  A alteridade, segundo 

Sasse (2017, p. 178) “é uma das maiores fontes do medo”, a mulher enquanto esse ser 

outro traz consigo mistérios e suspenses antes barrados pelo limite do aceitável na 

literatura.  

A arquitetura do medo no universo feminino se faz um construto afetivo e de 

singular importância no que diz respeito à figura da mulher. Amplamente assimilado 

pela ficção ocidental, logo se populariza no meio literário e ganha espaço na reprodução 

literária moderna. Devido a seus elementos tão singulares, a literatura de medo e de 
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terror que rodeiam o universo feminino se difunde. Características como as que veremos 

a seguir, embasam a relevância de se refletir sobre os valores femininos,  

 

[...] a adoção de uma perspectiva feminina; a protagonista mulher; o 

ambiente doméstico como principal espaço narrativo; o homem como 

elemento transgressor; o enredo que revela segredos familiares; e a 

trama que destaca a violência e a opressão das quais as mulheres são 

vítimas – funcionam como um mecanismo para explorar as 

insatisfações e ansiedades relacionadas ao universo feminino. 

(SANTOS, 2017, p. 58) 

 

 A adoção de um ponto de vista mais feminino à literatura passa a destacar mais 

ainda as dissimilaridades entre os dos estilos góticos de escrita. O horror e a violência 

explícitos no gótico tradicional são sobrepostos pelo suspense e terror, atentando mais 

para os medos e perigos imaginários. A ênfase no terror, segundo Williams (1995, p. 

138) seria uma possível insistência na “racionalidade feminina”, na tentativa de esboçar 

um contorno feminino que vai muito além de um arquétipo ou estereotipo.  

Seja a atmosfera sombria que envolve as relações de opressão a que são 

submetidas as mulheres ou o ambiente doméstico enquanto espaço de desenvolvimento 

das relações de poder dentro do casamento, os aspectos abordados pelo gótico feminino 

encontram elementos que dialogam com outras áreas de estudo como o pós 

colonialismo e a questão da mulher como sujeito subalterno na sociedade, o pós-

modernismo e a desconstrução do essencialismo, o feminismo e os estudos de gênero no 

combate à discriminação e na luta por um espaço igualitário na sociedade. A 

proeminência desses debates e o diálogo com áreas de estudo no campo social e/ou 

histórico permitem aos interessados no gótico feminino o acesso a um campo fértil para 

investigação. Como exposto por Wallace e Smith (2009, p. 6), a variedade de assuntos 

abordados pelas obras góticas produzidas por mulheres garantiu “sua capacidade de 

extrair novos significados dos textos canônicos e ofereceu uma maneira de reavaliar os 

textos negligenciados”.20  

No mundo ocidental a negligência desses tipos de literatura muitas vezes se dava 

devido à falta de reconhecimento estético, por serem textos populares e que satisfaziam 

tão prontamente seus leitores. No Brasil, a marginalização do gótico surge com a ideia 

de que este nada tem a ver com a cultura local, a crítica literária da época então definia 

que as concepções de literatura brasileira e a ficção gótica eram incompatíveis 

(FRANÇA, 2017, p. 112). O reconhecimento do gótico na escrita de autoria feminina 

 
20

 […] its capacity to tease out new meanings from canonical texts as well as offering a way to revalue 

neglected texts (WALLACE; SMITH, 2009, p. 6). 
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acontece com mais percalços, pois é uma realidade que não produz muito interesse ao 

cânone literário, no Brasil isso ocorre mais tardiamente.   

Assim a realidade social da mulher é uma questão central para o gótico 

feminino. As preocupações mais relevantes que podemos observar, como já foi dito, 

“estão intimamente associadas ao isolamento, dependência e medos sexuais” 

(HOWELLS, 1978, p. 49).21 Cárcere privado, estupro e violência patrimonial são três 

exemplos do leque de opções que podemos ver em produções desse estilo de escrita, 

antes mesmo de existir o termo propriamente cunhado.  

 De uma maneira geral, a literatura gótica feminina está baseada em um “impulso 

pela dominação e um impulso pela submissão” (DAY, 1985, p. 19). São temáticas 

focadas na identidade do homem e da mulher, e na natureza da família que molda estes 

últimos. “Escritoras das novelas góticas eram vítimas de uma sociedade patriarcal 

opressora e essa “ideologia do poder feminino através da fraqueza fingida e encenada é 

o que ela chama ‘Feminismo gótico’” (HOEVELER apud WALLACE & SMITH, 

2009, p. 4), ou seja, o poder relativo à figura da mulher começou a se desenvolver 

transvestido de fragilidade, talvez por uma necessidade de se infiltrar em um contexto 

dominado por homens. 

 Retornando aos elementos da escrita gótica feminina, entre estes está o 

rompimento com discursos do cânone. O feminismo como movimento político também 

luta em prol da libertação das mulheres em relação ao homem, que lhe sejam dados 

autonomia e direitos. Ambos, escrita e política formaram um cerne para que houvesse a 

conscientização da condição da mulher como ser inferior, para que assim fosse possível 

lutar por mudanças, pois se um contexto como esse é normalizado não há pelo que lutar. 

Os escritos góticos femininos assemelham-se a uma faca de dois gumes, pois “eles nos 

entretêm ao passo que nos aterrorizam. Eles nos enchem de alívio por nossa isenção dos 

perigos que representam, mas nos forçam a olhar para esses perigos da mesma forma” 

(HEILAND, 2004, p. 2).22 O gótico e a abjeção são duas dimensões que se inter-

relacionam, a abjeção é um recurso narrativo inerente ao gótico, essa sensação de se 

sentir fora de perigo, mas ao mesmo tempo teme-lo por saber de sua existência. 

Segundo Kristeva (1982, p. 1), 

 

Suplica, preocupa e fascina o desejo, que, no entanto, não se deixa 

seduzir. Apreensivo, o desejo se desvia; adoecido, rejeita. Uma certeza 

 
21 […] are closely associated with isolation, dependence, and sexual fears (HOWELLS, 1978, p. 49). 
22 […] for they at once entertain and terrify us. They fill us with relief at our exemption from the dangers 

they represent, but force us to look at those dangers all the same (HEILAND, 2004, p. 2). 



40 

 
protege-o da vergonha - uma certeza da qual ela se orgulha de se 

agarrar a ela. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo ímpeto, esse espasmo, 

esse salto afunda-se em direção a um outro lugar tão tentador quanto é 

condenado. Incansavelmente, como um bumerangue inescapável, um 

vórtice de convocação e repulsão coloca aquele assombrado por ele 

literalmente ao seu lado.23 

 

 A abjeção se coloca como um agrupamento controverso de emoções, ela é um 

ódio que te sorri, um amigo que te apunhala (KRISTEVA, 1982). A abjeção está 

envolta do medo, este normalmente relacionado a segredos guardados no passado e que 

podem vir à tona, ao mesmo tempo o desejo que esses segredos sejam expostos existe, 

pois “representa um lugar ideal de ordem e comunhão” paradoxalmente (COPATI & 

GUARDIA, 2013, p. 203). A transgressão feminina encontrada nos textos literários 

também é um elemento que aparece com frequência, imbuída de abjeção, pois ao passo 

que a mulher deseja ser livre de obrigações e culpas, é rechaçada por toda uma 

comunidade paternalista. Para ser eficaz, a transgressão encontrada nos textos literários 

deve estimular emoções não somente individuais, mas envolver toda a comunidade, 

questionando as convenções sociais, instituições patriarcais e hierarquias.  

 A transgressão surge como um meio de emancipação feminina. “Desde o início 

do século XVII as mulheres que quiseram se distinguir encontraram na galantaria seu 

terreno favorito” (BADINTER, 1980, p. 105), movidas por novas ambições essas 

mulheres sabiam que para se distinguir teriam de se opor aos valores correntes da época. 

Começaram a expor suas aspirações mundanas, passaram a se posicionar perante a 

política, questões de classe, problematizações de gênero, assim como também se opor à 

sua vida futura de mãe de família. O amor e o desejo continuavam existindo, mas a 

posse masculina sobre o corpo feminino já não era mais tão proeminente, ressaltando 

que falamos de mulheres de classe média a alta, burguesas com acesso a bens materiais 

e informação.  

 Por muito tempo as mulheres foram imputadas de uma malignidade natural, nos 

textos do próprio Santo Agostinho podemos encontrar passagens que definem a mulher 

como “um animal que não é firme, nem estável, odioso, que alimenta a maldade... ela é 

fonte de todas as discussões, querelas e injustiças” (SANTO AGOSTINHO apud 

BADINTER, 1980, p. 34), qual indivíduo em sã consciência teria a coragem de 

 
23 It beseeches, worries, and fascinates desire, which, nevertheless, does not let itself be seduced. 

Apprehensive, desire turns aside; sickened, it rejects. A certainty protects it from the shameful – a 

certainty of which it is proud holds on to it. But simultaneously, just the same, that impetus, that spasm, 

that leap is drown toward an elsewhere as tempting as it is condemned. Unflaggingly, like an inescapable 

boomerang, a vortex of summons and repulsion places the one haunted by it literally beside himself 

(KRISTEVA, 1982, p. 1). 



41 

 

questionar um “homem santo” falando sobre supostas condições femininas. Ao longo 

dos séculos essas mulheres eram consideradas semi-humanas, e abaixo delas apenas os 

animais e/ou filhos (as), estes (as) muitas vezes também possuindo a mesma posição de 

subalternos (as). As mulheres de fato eram muito degradadas por noções equivocadas e 

construídas em um meio masculino.  

 O século XVIII foi um longo período marcado por revoluções, talvez o fato de 

ter sido uma era de “iluminamento” todos estavam se apropriando dos poderes da razão, 

do indivíduo acima da superstição, foi um momento chave para desmistificar certos 

saberes que foram construídos ao redor do feminino até aquele momento. A literatura 

gótica feminina, não só traz à tona angústias e desejos de mulheres antes nunca falados, 

como também se apropria desse contexto de desmistificação. Em um certo momento da 

história, em torno do final do século XVIII, o papel das mulheres na sociedade passou a 

ser mais debatido, esses sujeitos começaram a sentir a necessidade de se fazer visível os 

seus posicionamentos além do lar. Para a teoria crítica feminista, é de suma importância 

que a mulher coloque o seu “Eu” nos textos escritos, para que essa voz pudesse 

finalmente ser ouvida, o estilo de escrita gótico feminino entra nessa questão para 

agregar valores no tocante a forma de atrair olhares para essas narrativas. 

 Uma possível reconciliação dessas mulheres com o mundo ao seu redor era 

posta em questão, e elas relutavam a serem colocadas em uma esfera separada das 

demais problemáticas, queriam fazer parte do todo. “O gótico feminino em geral fala 

dos sentimentos de vulnerabilidade das mulheres em um mundo onde seu único poder 

era o poder da ‘influência’” (DeLAMOTTE, 1990, p. 151)24, pois elas queriam mais que 

apenas serem influenciadores em segundo plano. O dia-a-dia dessas mulheres é 

representado em suas obras como pesadelos, arrodeadas por vilões, encarceramento e 

medo, talvez possamos dizer que é na narrativa gótica onde essas mulheres finalmente 

puderam acusar a falsidade do mundo real. 

 

Os romances góticos contam repetidamente essa história da mulher 

escondida do mundo como se estivesse morta, seu longo sofrimento 

desconhecido para quem está fora - ou às vezes até mesmo dentro - do 

castelo em ruínas, da abadia em ruínas, da ala deserta, do hospício, 

convento, caverna, priorado, prisão subterrânea ou apartamentos 

secretos. (DeLAMOTTE, 1990, p. 153)25 

 
24 Women's Gothic in general speaks for women's feelings of vulnerability in a world where their only 

power was the power of "influence" (DeLAMOTTE, 1990, p. 151). 
25 Gothic romances tell again and again this story of the woman hidden from the world as if she were 

dead, her long suffering unknown to those outside—or sometimes even inside—the ruined castle, 

crumbling abbey, deserted wing, madhouse, convent, cave, priory, subterranean prison, or secret 

apartments (DeLAMOTTE, 1990, p. 153). 
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 Essa literatura ao unir o natural e o sobrenatural por muito tempo foi confinada 

às “fortalezas da irracionalidade”. As narrativas góticas possuem um potencial de 

revolução, visto que estas “ousam falar o socialmente indizível” (PUNTER, 1980, p. 

417)26, tendo em vista sua capacidade mais radical em questionar tradições sociais. As 

preocupações com questões psicológicas também é outra característica marcante do 

construto no gótico tradicional, assim como no gótico feminino, utilizado muitas vezes 

para demonstrar as incertezas, conflitos e dificuldades da subjetividade do indivíduo em 

relação ao meio em que vive. A Insanidade por longas décadas era vista como algo 

demoníaco, aquilo que não devemos falar sobre ou simplesmente tornar invisível, 

muitas vezes associada diretamente a questões femininas, como podemos observar na 

afirmação de Sander (1989, p. 48), 

 
Da colisão entre o seu desejo individual e as normas sociais patriarcais 

resulta uma experiência de frustração e repressão tão intensa que 

asfixia e mata se não é encontrada uma forma de liberação, de 

autoexpressão. Esta forma é encontrada na patologia. A anorexia, a 

histeria, as neuroses, a esquizofrenia, a loucura (enfermidades 

historicamente associadas às mulheres), e também debilidades físicas 

são a forma alternativa encontrada pelas mulheres através dos tempos 

para expressar sua angústia, seu desespero diante da perspectiva de 

uma vida de subordinação social. 

 

 A loucura era muitas vezes uma forma de transbordar as frustrações vividas por 

mulheres oprimidas em seu meio, o gótico então se apropria metaforicamente desses 

objetos e práticas negativas o centro de suas análises, “fascinado pelo imoral, irracional, 

fantástico” (BOTTING, 1996, p. 1).  

Tratada quase como se fosse um segredo, a loucura feminina é resguardada dos 

olhos da sociedade, pois vistas como uma vergonha para a família muitas mulheres 

eram enviadas para asilos ou mesmo mantidas em encarceramento domiciliar, sob 

péssimas condições. Perdidas no ar como fantasmas, elas se encontram em um estado de 

abandono, no qual sentem tudo, estão em contato com tudo, sentimentos, anseios, 

medos, mas ao mesmo tempo nada está em contato com elas (WALLACE; SMITH, 

2009, p. 37).  

Muitas das mulheres que se viam presas aos moldes patriarcais, mas que não se 

identificavam com esses modelos acabavam extravasando sua insatisfação de uma 

forma histérica, já distanciadas da sociedade devido ao seu gênero, são duplamente 

 
26 […] daring to speak the socially unspeakable (PUNTER, 1980, p. 417). 



43 

 

separadas da comunidade devido sua condição. Observamos então que o isolamento que 

a leva a insanidade é o mesmo que a trata. 

Obscura e negligenciada, a insanidade feminina muitas vezes não é levada em 

consideração, a maior preocupação dos homens é mantê-la contida. O sofrimento 

carregado por essas mulheres só se mostra em condições extraordinárias, como por 

exemplo mutilações, auto destruição e a própria loucura em si (LAWSON & 

SHAKINOVSKY, 2002, p. 150), ou seja, a loucura não é o problema, mas um sintoma 

dele.  

Sob padrões de moralidade e repressão dos corpos, as mulheres foram cada vez 

mais cerceadas, com a sua sexualidade extremamente reprimida, aquela que fosse vista 

falando demasiadamente livre sobre seus amores, desejos e paixões possivelmente era 

dada como louca. O desejo sexual dissociado do propósito reprodutor, a imagem de mãe 

que não se ajusta ao ideal, a esposa que se revolta para com o marido, todas essas são 

características que à época eram consideradas sintomas de histeria feminina. Mulheres 

frustradas por terem de interromper suas carreiras para se dedicar aos filhos e ao lar 

eram muitas vezes as mães afetadas mentalmente. No livro História das mulheres no 

Brasil (2004) de Priore et al., podemos encontrar alguns relatos de mulheres, casadas, 

mães, que, em dado momento de suas vidas, assassinam seus maridos. Além de 

criminosas, elas são dadas como insanas, e as autoridades não chegam a se questionar 

sobre os motivos que as levaram a tal ato, considerando que o erro é somente feminino. 

 A alienação feminina faz parte do jogo pelo poder, é muito mais simples 

controlar alguém quando este ser duvida até de si mesmo. No final do século XIX e 

início do século XX já é conhecido o perfil da mulher denominada histérica; neste 

cenário, muitos pais e maridos se aproveitaram desta suposta característica para prender 

suas filhas e esposas e se absterem de certas responsabilidades para com elas. Podemos 

observar que as mulheres sempre ocuparam os espaços fechados, cozinhas, casas, 

internatos, hospícios. O horror psicológico sofrido por essas mulheres nesses espaços só 

pôde ser conhecido através da literatura, é nela onde muitos olhares e pontos de vista 

diferentes convergem em um só. A casa passou a ser não só um espaço físico, mas 

muitas foi representado em sua influência direta na vida de suas prisioneiras. 

“Contextos domésticos, industriais e urbanos e indivíduos aberrantes forneceram o local 
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para o mistério e o terror. Passados assustadores eram os fantasmas da transgressão 

familiar e da ocultação de culpa” (BOTTING, 1996, p. 80)27 

O feminino e os dilemas das suas representações sempre foram temáticas 

privilegiadas em produções literárias. A mulher em sua história foi definida como um 

ser misterioso, talvez pelo fato de ter sido invisibilizada, sem vez e sem voz em seus 

próprios dramas. Pouco se conhecia sobre esse indivíduo que, por muito tempo, foi 

visto como alguém desvirtuoso, condenado à obscuridade e, o seu auge era a 

reprodução. A representação dessas mulheres em um contexto ficcional, parte do 

princípio de que, em repetidas vezes, protagonizaram histórias de aprisionamento e 

submissão. 

 

A leitura de grande parte das narrativas de autoria feminina, 

produzidas de 1960 para cá, revela, entre outras coisas, características 

comuns, que, de forma alguma, anulam a originalidade artística de 

cada uma. A condição da mulher, vivida e transfigurada esteticamente, 

é um elemento estruturante nesses textos; não se trata de um simples 

tema literário, mas da substância mesma de que se nutre a narrativa. A 

representação do mundo é feita a partir da ótica feminina, portanto, de 

uma perspectiva diferente (para não dizer marginal), com relação aos 

textos de autoria masculina. (XAVIER, 1991, p. 11) 

 

 O gótico de autoria feminina reforça uma gama de elementos próprios da mulher 

e não ditados a ela. As tendências estavam se voltando para as questões da sociedade, a 

realidade social. Dito isto, por volta de 1960, o Brasil passa a ter uma literatura mais 

centrada na prosa urbana. A partir desse momento, tivemos o advento da chamada 

segunda onda feminista, quando o gótico feminino ganha força. A segunda onda do 

feminismo nos trouxe essa ideia de que o gótico era “inerente à vida das mulheres sob 

patriarcado, especialmente em relação à literatura e ao meio ambiente (ARMITT, 2007, 

p. 16).28 Temas como a vitimização, responsabilidade e autonomia feminina acabam se 

tornando frequentes em alguns patamares literários, mas, principalmente na literatura 

gótica feminina contemporânea. Gótico e gênero acabam se entrelaçando e criando uma 

nova perspectiva de estudos, o que nos leva a uma ruptura entre a obediência e 

transgressão, um balanço delicado entre concordar e resistir. 

Passando a integrar o mainstream da crítica literária no final do século XX e 

início do século XXI, o gótico feminino também passou a ser abordado menos sob o 

 
27 Domestic, industrial and urban contexts and aberrant individuals provided the loci for mystery and 

terror. Haunting pasts were the ghosts of family transgression and guilty concealment (BOTTING, 1996, 

p. 80) 
28 Gothicism was inherent in women’s lives under patriarchy, especially in relation to literature and the 

environment (ARMITT, 2007, p. 16). 



45 

 

viés psicanalítico e mais por meio de interpretações socioculturais e históricas. No 

contexto contemporâneo, marcado, entre outros aspectos, pelo ceticismo pós-

estruturalista e pelos consequentes questionamentos aos essencialismos de raça, de 

religião e de sexualidade, obras góticas de autoria feminina ganham uma importância 

científica ainda maior: são manifestações artísticas que, descrevendo o sofrimento de 

mulheres cujas figuras do pai e do marido revelam a opressão de forças unilaterais, 

retratam realidades sociais ainda recorrentes.  

Assim, preocupações com a historicidade do gótico feminino e suas atualizações 

tanto levam produções literárias a explorar as ansiedades do universo feminino quanto 

permitem aos leitores e aos críticos refletir sobre a realidade a partir de análises de obras 

góticas escritas por mulheres. A crítica literária passa a questionar sobre como obras do 

século XIX dialogam entre si ao representarem a mulher ou sobre como a construção do 

universo feminino permeado pela opressão patriarcal e da atmosfera sombria que o 

envolve se associam ao contexto de recepção, se considerando uma leitora do século 

XXI. Não menos importante é investigar como uma leitura contemporânea, a partir de 

teorias da pós-modernidade, reinterpreta o espaço literário e o papel opressor da figura 

masculina.  

 

2.3  O espaço literário e a ambientação gótica 

 

Nos estudos sobre o gótico o espaço é notadamente reconhecido como um traço 

significativo na arquitetura ficcional. Na célebre obra The Castle of Otranto (1764), do 

autor Horace Walpole, o gótico irrompe em seus espaços insólitos, em castelos mal 

assombrados e sombrios, cenário para inúmeros horrores que despertam o interesse e a 

imaginação do leitor. Segundo Railo (1927, p. 7), 

 

O leitor rapidamente observa que esse "castelo assombrado" 

desempenha um papel extremamente importante nesses romances; tão 

importante, de fato, que, se fosse eliminado, todo o tecido do romance 

ficaria desprovido de sua fundação e perderia sua atmosfera 

predominante.29 

 

 Em passagens subterrâneas que conectam torres, masmorras e igrejas cercadas 

por mistérios e segredos, o gótico potencializa em seu estilo de escrita questões veladas 

 
29

 The reader quickly observes that this “haunted castle” plays na exceedingly importante part in these 

romances; so importante, indeed, that were it eliminated the whole fabric of romance would be bereft of 

its foundation and would lose its predominant atmosphere (RAILO, 1927, p. 7) 
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e reveladas na configuração do espaço, acentuando o drama dos seres ficcionais. 

Descrições como móveis deteriorados, cortinas e tapetes comidos por traças podem ser 

encontradas em obras como The Old English Baron (1778), de Clara Reeve. A obra traz 

relatos acerca do castelo do falecido Lord Lovel que denotam sentidos para além do que 

comumente se espera de uma casa de campo, onde a personagem é assassinada. 

Acrescente-se ainda o fato de que a propriedade na qual seu corpo é escondido tem a 

reputação de ser assombrada por seu fantasma. Na ação ficcional, tristes lembranças de 

um passado feliz agregam-se à atmosfera pesada do espaço em declínio. Clara Reeve é 

um exemplo de quem investiu em técnicas ficcionais concebidas como marcas das 

narrativas góticas: além da valorização do espaço, a escritora prestigia figurações de 

fantasmas que perambulam pela casa e perturbam seus moradores. 

 Ann Radcliffe, pioneira em romances góticos, vai além das narrativas 

provenientes de Walpole e Reeve, ao valorizar imagens de castelos em ruínas, bem 

como o sentimento de profunda melancolia e desolação das personagens que habitam 

esses espaços. Para autores como Railo (1927, p. 10),30 na obra da escritora, “nos 

cômodos espaçosos e sombrios, se emite um crepúsculo solene, capaz de afetar o 

coração ao extremo do terror”. Radcliffe, assim, procura adicionar emoções às histórias 

e fazer com que estas sejam mais profundamente despertadas entre seus/suas leitores 

(as).  

 A tríade de escritores, Walpole, Reeve e Radcliffe, nos concede a gênese da 

construção dos espaços do gótico romântico, “a esta construção romântica do trio 

Walpole - Reeve - Radcliffe pertencem a propriedades importantes, atmosféricas e 

outras, bem adaptadas para aumentar a impressão desejada” (RAILO, 1927, p. 11)31. 

Partindo desses pressupostos, no cenário das letras, consagrou-se o espaço como o palco 

ocupado por fantasias, opressão, horror e melancolia, sentimentos e sensações que são 

concebidos como aspectos privilegiados na narrativa gótica, que também são objetos de 

nosso interesse no decorrer deste trabalho. 

 A preocupação com a atmosfera de horror, de opressão e a inocência em perigo 

são atributos relevantes no ato da leitura, pois instigam a emoção e o interesse do(a) 

leitor(a). Nesse sentido, defendemos a hipótese de que em uma trama em que a 

usurpação, um crime banalizado na realidade concreta, enquanto temática na literatura, 

pode provocar o sentimento de medo no leitor; o suposto estado de perigo e/ou 

 
30

 [...] into the spacious and gloomy chambers they emit a solemn twilight, capable of affecting the heart 

to the extremity terror (RAILO, 1927, p. 10). 
31

 To this romantic building of the trio Walpole - Reeve - Radcliffe belong important properties, 

atmospheric and otherwise, well adapted to heighten the desired impression (RAILO, 1927, p. 11). 
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perseguição, uma problemática que aproxima ficção e arte, pode motivar o interesse do 

leitor na ação narrativa. A inocência ou culpa também é circundada pelos espaços 

construídos nas literaturas góticas, estas características são formadas de acordo com o 

espaço ocupado pelas personagens, assim como também sua ambientação de suspense e 

mistério.  

Neste trabalho daremos prioridade ao espaço ficcional e à ambientação. Em 

muitos momentos os dois são atravessados um pelo outro, e cabe ao leitor/analista um 

pouco de conhecimento para discerni-los. Esses dois termos no senso comum são 

utilizados quase como sinônimos, mas em se tratando de literatura é interessante 

ressaltar suas diferenças. De acordo com Lins (1976, p. 77), 

 

Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos 

ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um 

determinado ambiente. Para a aferição do espaço, levamos a nossa 

experiência do mundo; para ajuizar sobre a ambientação, onde 

transparecem os recursos expressivos do autor, impõe-se um certo 

conhecimento da arte narrativa. 

 

Em linhas gerais o espaço seria o elemento físico como o quarto, uma sala, 

enquanto o ambiente seria um conjunto de recursos mais complexos, subjetivos, 

geralmente denotando uma significativa relação com a ação da personagem. 

Considerando figurações do gótico tradicional, poderíamos afirmar que os espaços 

prestigiados são castelos e torres, sustentados por ambientação que potencializa o 

sentimento de medo (escuridão, quartos secretos, portas que batem, dobradiças que 

rangem, escadas que levam a porões abandonados, cheios de poeira e velharias, entre 

outras). Um traço característico da literatura romanesca, e que é largamente utilizado no 

gótico enquanto estrutura da narrativa, é a noção de locus horribilis. No comentário de 

França (2017, p. 117), podemos ver como funciona esse recurso, 

 
o locus horribilis: a literatura gótica caracteriza-se por ser ambientada 

em espaços narrativos opressivos, que afetam, quando não 

determinam, o caráter e as ações das personagens que lá vivem. Os 

ambientes podem variar conforme o contexto cultural de cada 

narração, mas tanto regiões selváticas, quanto áreas rurais e os grandes 

centros urbanos são descritos, de modo objetivo ou subjetivo, como 

locais aterrorizantes. Os loci horribiles da narrativa gótica são um 

elemento essencial para a produção do medo como efeito estético, já 

que expressam a sensação de desconforto e estranhamento que as 

personagens – e, por extensão, o homem moderno – experimentam 

ante o espaço físico e social em que habitam. 
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É possível observar o quanto esses dois elementos, o espaço físico e o social, se 

entrelaçam em muitas circunstâncias. São por vezes ambientados por opressão, uma 

sensação de medo e terror, e estes dois vão dando forma um ao outro. 

Se levarmos em consideração que as memórias mais marcantes da vida são 

construídas dentro do espaço privado, aqui a poética gótica do espaço é rica e 

provocativa sobre o mundo da figura feminina. Segundo Bachelard (1989, p. 28), o 

estudo do espaço abrange a análise psicológica sistêmica dos locais de nossa vida 

íntima. Sendo assim, talvez possamos inferir que nossas experiências privadas fazem 

parte do que constrói a ambientação do espaço gótico. 

 Retornando a discussão sobre o discurso romanesco, Ann Radcliffe é uma das 

precursoras que mais adequam a poética romântica ao gótico. Em suas obras, o castelo, 

o mosteiro e/ou estruturas dessa natureza ocupam lugar central: trata-se de uma 

“antiguidade” que “desperta nas personagens (principalmente as mulheres) que 

pertencem a uma época posterior, uma série dos mais variados humores ‘românticos’” 

(RAILO, 1927, p. 15).32 Tais humores normalmente são medo, angústia, ansiedade e 

terror. 

 A tradição feminina ao gótico literário brasileiro com a pretensão de explorar as 

mais variadas formas de emoções, das perseguições à inocentes, dramas e relações 

amorosas, ameaças à protagonistas indefesas, se tornam meios cada vez mais comuns 

em meados da ficção do século XVIII. Os espaços ficcionais são cada vez mais 

relevantes e denunciam situações ocorridas no universo feminino daquela época.  

 

Efetivamente, não se pode dizer que as brasileiras tardassem tanto a 

incorporar a escrita em seus hábitos (secretos ou públicos). Mas 

começaram pela poesia em que seguiam o cânone de sua época e em 

seus poemas extravasavam as dores de amores infelizes, mortes e o 

tédio de vidas sem objetivos. (MUZART, 2002, p. 296) 

 

 

 Sobre literatura brasileira de autoria feminina, mesmo que reconhecidas mais 

tardiamente, temos exemplos como Nísia Floresta, escritora, poetisa e uma das 

primeiras educadoras feministas no Brasil (1810-1885), Júlia Maria da Costa poetisa e 

escritora, tinha cerca de vinte e poucos anos quando já escrevia sobre suas angústias 

românticas, seus pessimismos e seus tormentos metafísicos (1844-1911), Maria 

Angélica Ribeiro, pioneira na dramaturgia de autoria feminina no Brasil (1829-1880), 

Inês Sabino, fez parte da sociedade abolicionista e demonstrava bastante sua 

 
32 [...] antiquity [...] awakens in the characters (chiefly the women) who belong to a later age, a serious of 

the most varied “romantic” moods (RAILO, 1927, p. 15). 
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preocupação com a falta de visibilidade feminina e a condição da mulher na sociedade 

(1853-1911), entre outras. Todas possuem características em comum, apesar de histórias 

diferentes, a condição da figura feminina e a ansiedade por desbravar mais lugares para 

além do espaço cerrado da casa.  

Em geral, frente à arquitetura do lugar em que se situa as personagens, estas são 

peças de um jogo sem fim, um espaço “cerrado e labiríntico” (MENON, 2013, p. 82), 

contribuindo para a ambientação aterrorizante de uma personagem perseguida. A 

espacialidade gótica utiliza diversos lugares como os castelos, a igreja, a taverna, a casa 

para demonstrar valores corroídos de uma sociedade. Nesse sentido, é necessário 

considerar a categoria do espaço sempre em devir e não como estática, tornando-o 

igualmente “divertido e ameaçador” (MASSEY, 2008, p. 94).  

Os segredos mantidos no espaço da casa possuem um papel em destaque, pois 

antecipam traços da história narrada; podemos dizer, assim, que o espaço doméstico em 

si se caracteriza como um elemento importante na ficção gótica.  

 Os espaços domésticos, em sua grande maioria, parecem assumir um papel 

instigador da assombração na maioria das narrativas góticas, mas essa não é uma regra. 

É possível observar que o gótico e o fantástico na contemporaneidade, enquanto modos 

ficcionais que acompanham o avanço da sociedade e da literatura, são pródigos em se 

apropriar metaforicamente de problemáticas em que se verifica o diálogo entre o 

estético e o ideológico, entre o poético e o histórico. Com uma história cultural 

suprimida, os efeitos estéticos dão o caráter de terror e horror às narrativas. A identidade 

dos indivíduos nas obras é articulada como local aprisionador de tormenta e terror, pois 

é muito mais corrente culpar o indivíduo pela sua condição do que o espaço que o 

contorna, “ninguém sabe melhor do que tu, sábio Kublai, que nunca se deve confundir a 

cidade com o discurso que a descreve. No entanto, há uma relação entre ambos” 

(CALVINO, 1972, p. 63). 

 Neste sentido, seguindo esta linha de reflexão, para a perspectiva adotada pela 

pesquisa, serão considerados estudos que abordam criticamente a história de 

representações femininas, incluindo, a importância de análises acerca de produções 

literárias femininas enquanto meios para provocar discussões sobre o movimento 

feminino e/ou feminista figurativizado na literatura.  

Convém dizer que o gótico literário feminino passou a ressignificar o espaço 

doméstico metaforicamente, configurando-o como uma prisão. Através da literatura e 

pela perspectiva mimética de autoria feminina, esse modo ficcional é concebido como - 

um dos pioneiros na denúncia da opressão, aos abusos e às frustrações sofridas pela 
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mulher, possivelmente uma ferramenta em que se instigam profundas reflexões sobre 

padrões patriarcais.  

Na tradição gótica podemos encontrar alguns elementos paradoxais, como por 

exemplo, o espaço doméstico que deveria ser de conforto e segurança, é o lugar onde 

muitas mulheres sofreram e sofrem abusos cotidianos, esses dois extremos são bem 

explorados em textos literários desse estilo de escrita.  

 

Ao longo de sua tradição, o gótico tem reconhecido consistentemente 

uma qualidade investida no espaço doméstico que tem o poder de 

enervar, fragmentar e mesmo destruir seu habitante, a menos que algo 

seja feito para prendê-lo e restaurar a ordem e a normalidade de volta 

à casa. (SOON, 2015, p. 1)33 

 

Com teor melancólico e atmosfera de medo, o gótico se firma na literatura 

feminina e, aos poucos, abandona essas representações tradicionais de castelos 

assombrados e histórias de fantasmas, para realçar sentimentos de medos e angústias 

modernas experimentados por mulheres que se viam presas ao ambiente doméstico e 

subordinadas às figuras masculinas.  

Enquanto representações artísticas que transformam a ameaça e o medo em 

elementos estéticos, a literatura gótica cria formas sombrias e imaginárias para retratar 

realidades concretas e também para produzir imagens e simbologias que podem ser 

provocativos de uma reflexão crítica sobre questões ideológicas.  

 O gótico feminino e seus espaços ficcionais transbordam dos mundos de fantasia 

para as esferas reais e sociais.  

 

Ao contrário do século XIX, onde sobrelevou a abordagem temporal, 

é imprescindível ao homem do século XX perceber-se como um ser 

que vive a época do espaço, uma época que desenha firmemente uma 

rede de heterotopias: espaços justapostos e ao mesmo tempo 

dispersos, que unem o próximo do distante, o contínuo do 

descontínuo. (GAMA-KHALIL, 2010, p. 225) 
  

Essa relação entre o real e o ficcional pode ser considerada, de acordo com 

Gama-Khalil, como uma zona de devir, um espaço que está sempre “entre” ou “no 

meio”. Para Deleuze (1997, p. 11), o devir “não é atingir uma forma (identificação, 

imitação), mas encontrar a zona da vizinhança, de indiscernibilidade ou de 

 
33 Throughout its tradition, the Gothic has consistently recognized a quality invested in domestic space 

that has the power to unnerve, fragment, and even destroy its inhabitant unless something is done to 

arrest it and restore order and normalcy back to the house (SOON, 2015, p. 1). 
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indiferenciação [...]”, ou seja, para os indivíduos femininos em especial, a incessante 

busca pela equidade, mas nunca o encontro com ela.  

Os espaços e ambientes ficcionais são potencializados na escrita de autoria 

feminina, indiciando atmosferas de enclausuramento e outras formas de prisões dentro 

dos espaços privados. Os espaços domésticos na literatura gótica não só encerram um 

segredo físico, mas também um segredo moral, “esta é, afinal, a função primordial do 

espaço doméstico na narrativa gótica: encerrar segredos do passado, em sua maior parte 

familiares, que vêm à tona para assombrar o presente” (SENA, 2018, p. 142). Em suma, 

a estética gótica de autoria feminina tem sido um dos caminhos escolhidos por algumas 

autoras para expressar seus anseios em um mundo dominado por figuras masculinas, 

geralmente opressoras. Neste contexto, a casa é um elemento simbólico muito 

importante, e, geralmente, se apresenta de duas formas: um porto seguro, a casa como 

esfera feminina ligada a um ideal de domesticidade, “neste caso, a personagem 

principal, na maioria das vezes uma heroína feminina, vive feliz até ser forçada por 

várias circunstâncias ou violência direta a deixar o local e lidar com situações perigosas 

antes de poder retornar” (MAJLINGOVÁ, 2011, p. 20)34. A outra forma seria a da casa 

mal-assombrada, cenário marcante nas narrativas góticas,  

 

o mal está contido dentro do edifício, geralmente na forma de um 

segredo do passado e não vai parar de atormentar os habitantes até que 

a situação seja resolvida, muitas vezes terminando com a destruição 

do próprio edifício ou a morte dos habitantes. (MAJLINGVÁ, 2011, 

p. 20)35 

 

As personagens femininas, em sua grande maioria, têm mais acesso ao exterior 

de suas casas através das janelas e isso aparentemente não é uma simples colocação, 

essas janelas são postas para dar uma sensação de liberdade e extensão enquanto elas 

estão em seus quartos (ou celas). Um bom exemplo é o das femme fragile presas em 

grandes castelos ou conventos, estas encontravam uma torre com vista para o horizonte 

e perdiam a consciência de que estavam presas. Explorada pelos meios góticos, cada 

época possui suas angustias e anseios. Seus líderes religiosos e seus vilões aristocratas 

vão surgindo ao passo que a mulher vai conquistando mais espaço para além do 

doméstico.  

 
34 In this case the main character, most often a female heroine, lives happily until she is forced by various 

circumstances or direct violence to leave the place and to deal with dangerous situations before being 

able to return (MAJLINGOVÁ, 2011, p. 20). 
35 [...] the evil is contained inside the building, usually in the form of a past secret and it will not stop 

tormenting the inhabitants until the situation is resolved, often ending with the destruction of the building 

itself or the death of the inhabitants (MAJLINGOVÁ, 2011, p. 20). 
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No delineamento de espaços internos e externos, verificam-se certos liames, a 

janela como já foi dito, aspectos fronteiriços entre a casa e a rua como a porta que une 

ambos universos, mantendo uma relação entreaberta. “A porta esquematiza duas 

possibilidades fortes, que classificam claramente dois tipos de devaneios. Às vezes, ei-la 

bem fechada, aferrolhada, fechada com cadeado. Às vezes, ei-la aberta, ou seja, 

escancarada” (BACHELARD, 1957, p. 342). Enquanto aberta para muitas personagens 

ficcionais, ela pode ser libertadora ou solitária, ao passo que também pode ser 

representativa do sonho ou do pesadelo: sendo a porta da rua, ela pode denotar a 

exclusão do seio familiar - muitas mulheres eram punidas sendo expulsas da casa. 

Voltar para casa pode ser a ideia de enfrentar os seus medos, os anseios e os fantasmas. 

Sair pela porta também pode significar o enfrentamento desses sentimentos e o 

surgimento de algo mais esperançoso.  

 

A porta é ambígua; quando bloqueada, pode ser percebida como uma 

medida de segurança, mas também como um obstáculo, pode manter 

os monstros fora, mas ao mesmo tempo aprisionar a heroína [...] A 

capacidade de se esconder em um espaço fechado geralmente é bem-

vinda, mas a vantagem pode rapidamente se transformar em 

problemas. Tão aterrorizante quanto uma porta trancada é uma porta 

que não pode ser trancada, o que deixa os habitantes vulneráveis. 

(MAJLINGVÁ, 2011, p. 16-17)36 

 

 

No que diz respeito à vulnerabilidade do sujeito moderno, temos a rua, parte 

externa à casa que também passa a ser um elemento importante no estilo gótico de 

escrita. Composta por múltiplas camadas, comportamentos, classes e indivíduos, o 

externo à casa estimula a imaginação dos (as) escritores (as) góticos do mundo 

moderno. Importante destacar que “a casa e o universo não são simplesmente dois 

espaços justapostos. No reino da imaginação, animam-se mutuamente em devaneios 

contrários” (BACHELARD, 1957, p. 225). Os espaços externos são habitados por 

criminosos, personagens transgressoras, tematizando a face mais cruel do ser humano 

na busca de gerar efeitos como horror, repulsa e medo, “verdadeiros loci horribiles, bem 

distantes de um ideal de cidade salubre, segura e higienizada” (SILVA, 2018, p. 65). 

Como já dito, França (2017) aponta que locus horribilis seria uma espécie de 

materialização da opressão em uma espacialidade específica. Para Botting (1995, p. 3), 

 
36 The door is ambiguous; when locked, it can be perceived as a safety measure but also as an obstacle, it 

can keep the monsters out but at the same time imprison the heroine [...] The ability to hide in an enclosed 

space is often welcomed but the advantage can quickly turn into trouble. Equally terrifying as a locked 

door is a door that cannot be locked at all which leaves the inhabitants vulnerable (MAJLINGVÁ, 2011, 

p. 16-17). 
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trata-se de “um lugar onde é possível observar os excessos góticos transgredirem os 

limites apropriados da ordem estética e social. Os loci horribiles enquanto espaço de 

opressão nas narrativas,  

 

[...] afetam, quando não determinam, o caráter e as ações das 

personagens que lá vivem. Os ambientes podem variar conforme o 

contexto cultural de cada narração, mas tanto regiões selváticas, 

quanto áreas rurais e os grandes centros urbanos são descritos, de 

modo objetivo ou subjetivo, como locais aterrorizantes. Os loci 

horribiles da narrativa gótica são um elemento essencial para a 

produção do medo como efeito estético, já que expressam a sensação 

de desconforto e estranhamento que as personagens – e, por extensão, 

o homem [humanidade] moderno – experimentam ante o espaço físico 

e social em que habitam (FRANÇA, 2017, p. 117). 

 

Desse modo, o locus horribilis pode ser representado em qualquer espaço, seja 

este interno ou externo, visto que “a visão do mundo gótica” não está “limitada nem a 

tempos nem a espaços específicos” (SENA, 2018, p. 133). Apesar de os castelos, 

mosteiros e casas serem os espaços mais recorrentes nas narrativas góticas tradicionais, 

no gótico feminino mais atual o espaço exterior possui sua relevância enquanto lugar de 

transgressão e excessos, um lugar onde a mulher não deveria habitar. As entidades 

sobrenaturais, embora muito bem vindas, já não são tão necessárias quanto eram nos 

séculos anteriores, a partir de meados do século XIX novos são os significados dados 

aos espaços e suas conjecturas.  

Discutindo sobre a obra Dora, doralina, de Raquel de Queiroz, Elodia (2006, p. 

12) diz que “a casa, metáfora da família, continua sendo o espaço da repressão, 

enquanto a rua, o espaço público, é marcada pela ambiguidade”. Assim, enquanto a casa 

pode representar reclusão, segurança e a vida íntima, a rua se propõe a representar a 

liberdade, os perigos e a vida pública. Porém, muitas vezes esses significados se tornam 

paradoxais, pois a casa para muitas personagens femininas se torna o lugar de perigo e é 

na rua que elas encontram sua segurança e descobrem uma nova perspectiva possível de 

viver. Um exemplo dessa ruptura é Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, 

cuja protagonista ateia fogo na propriedade, modo de romper com a opressão do 

passado familiar, como também discutido por Elodia (2006). 

Dentro da perspectiva da mitologia social na sociedade ocidental a mulher nasce 

para a casa, para avivar móveis adormecidos, mantê-la viva e equilibrada, “os homens 

não sabem construir as casas senão a partir do exterior. Quase não conhecem a 

civilização da cera” (BACHELARD, 1957, p. 241), a expressão civilização da cera 

provavelmente se remete as civilizações antigas criadoras da cera, talvez em um tom de 
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desdém no sentido de que os homens sabem pouco ou quase nada sobre conhecimentos 

que vão além de suas obrigações enquanto varão. O casamento, o casal e a casa, estes 

são os três espaços permitidos para uma mulher e, caso ela quebre algum desses 

contratos, é necessário que ela se reestabeleça. Tal reestabelecimento passa pelo retorno 

aos padrões impostos e/ou por sanções que exponham a sua condição e intimidem 

qualquer manifestação de apoio, como foi o caso de Hester Prynne, protagonista do 

romance de Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate (1850). Tendo sido considerada 

adúltera pela cultura puritana, ela, após ter passado um tempo na prisão, é obrigada a 

costurar no próprio vestido uma letra “a” na cor vermelha, símbolo do suposto adultério 

e do pecado e vergonha a ele inerentes. 

A espacialidade desenhada na literatura de estilo gótico possui um papel 

importante no que diz respeito em trazer à tona, de modo metafórico, o que está 

suprimido de alguma forma desafiando a ordem instituída pelo sistema patriarcal, regras 

morais da sociedade e da casa.  

 

O gênero atinge essa transgressividade ao criar heróis e heroínas 

liminares; estabelece espaços que representam valores diferentes e faz 

com que os heróis ultrapassem as fronteiras entre eles. Além disso, em 

outro nível também usa várias técnicas literárias para aumentar a 

tensão a fim de evocar no leitor emoções semelhantes que os 

personagens podem vivenciar em suas aventuras. (MAJLINGVÁ, 

2011, p. 54) 

 

As narrativas de estilo gótico possuem vários exemplos seminais que remetem 

aos espaços ficcionais, espaços que muitas vezes são mais importantes que seus 

personagens principais, como por exemplo: O castelo de Otranto (1764) de Horace 

Walpole, A queda da casa de Usher (1839) de Edgar Allan Poe, The yellow wallpaper 

(1892) de Charlotte Perkins Gilman, O caso de Ruth (1901) de Júlia Lopes de Almeida, 

A sauna (1998) de Lygia Fagundes Telles. 

Ainda se tem muito a estudar sobre a espacialidade enquanto elemento narrativo, 

principalmente no que diz respeito ao estilo gótico de escrita. De acordo com Dimas 

(1985, p. 6), “no quadro da sofisticação crítica a que chegaram os estudos do romance, é 

fácil perceber que alguns aspectos ganharam preferência sobre outros e que o estudo do 

espaço ainda não encontrou receptividade sistemática”. Entender o espaço pode levar à 

compreensão das formações das identidades e suas hierarquizações. 

A análise do espaço literário, da ambientação gótica e de sua relação com a 

ordem social e com a opressão das figuras femininas nas obras em estudo estão 
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fundamentadas em Bachelard (1978), Botting (1996), Punter e Byron (2004), para 

quem, de uma forma geral, a ambientação se constitui enquanto elemento preponderante 

da criação de uma atmosfera promotor de medos e ansiedades. 

Para associar as análises literárias das representações da opressão vivida pelas 

personagens e da atmosfera sombria que envolve a condição histórica de submissão e ao 

papel reprimido que a mulher ainda desempenha na sociedade contemporânea, o estudo 

se baseia em abordagens que questionam as polarizações de base moderna assim como 

também alguns essencialismos, a partir de teóricos como Bauman (2006), Xavier 

(2012), para quem abordagens polarizantes apenas privilegiam um grupo, negando, 

apagamento ou estigmatizando o menos privilegiado. Para tal, é importante que se 

discuta como as representações de feminino na literatura. Comumente apagadas, as 

personagens ficcionais são reflexo do social e denunciam por vezes, os anseios, as 

angústias e os medos que permeiam o universo feminino e a sua existência em um 

sistema patriarcal. 
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3. MULHER E LITERATURA: UMA BREVE REFLEXÃO 

 

A ascensão feminina nas mais variadas esferas sociais trouxe à tona muitas 

outras questões. Criada em um seio familiar opressor, em que o homem é o detentor do 

poder e quem estabelece as regras e os modelos, a mulher é construída socialmente para 

ser o que é, com seus papéis e deveres determinados. 

Ao atingir a puberdade, logo é passada do pai para o futuro marido e, dentro de 

sua casa, onde vive o matrimônio, não é ela quem toma as decisões, mas quem apenas 

as cumpre. Dessa forma, é possível ver a importância de se manter a mulher sob 

controle. Raras são as críticas ao indivíduo masculino enquanto ser político e social. O 

homem, como provedor, sempre teve um lugar de destaque na sociedade como um todo, 

dos mais pobres aos mais abastados. As mulheres, no máximo de sua funcionalidade, 

eram vistas como mediadores de situações, mediadoras de homens. 

Sempre sob uma perspectiva inferior a de seu pai, irmão, marido, a mulher era 

dada como um ser sem opinião, sem traços fortes. Se opinasse, era denominada louca ou 

revoltada, uma párea da sociedade. O confinamento de mães, esposas e filhas, o 

emparedamento destas não apenas em espaços físicos, mas em sua subjetividade. A 

rejeição da mulher outra, sexualmente ativa, rebelde e zangada, lhes é ensinada de 

acordo com a moralidade convencional encontrada no sistema patriarcal instituído. 

 

[...] se a unidade doméstica é um dos lugares em que a dominação 

masculina se manifesta de maneira mais indiscutível (não só através 

do recurso à violência física), o princípio de perpetuação das relações 

de força material e simbólicas que aí se exercem se coloca 

essencialmente fora desta unidade, em instâncias como a Igreja, a 

Escola ou o Estado e em suas ações propriamente políticas, declaradas 

ou escondidas, oficiais ou oficiosas. (BOURDIEU, 2002, p. 69) 

 

A instituição patriarcal transcende os espaços domésticos, se perpetua através 

dos sistemas fora dele e é normalizada pelos indivíduos, sejam estes homens ou 

mulheres. A escrita feminina, em especial, a gótica, historiciza como o movimento de 

mulheres oprimidas, contribuiu para uma considerável abertura do sistema, fazendo 

assim com que estas pudessem se infiltrar, mesmo que de forma sorrateira, e poder 

quebrar o ciclo da perpetuação da dominação masculina.  

O feminismo e o gótico feminino são instâncias diferentes que se entrelaçam em 

muitos aspectos. Em termos gerais, feministas são “aqueles e aquelas que se 

pronunciam e lutam pela igualdade dos sexos” (PERROT, 2007, p. 154), isto é, o 

feminismo é um movimento que procura dar visibilidade, liberdade e poder político 
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social a mulheres, que vivem à margem da sociedade. A relação de poder entre os sexos 

é um dos cernes da reflexão feminista contemporânea, assim como também do gótico 

feminino. As narrativas góticas femininas dão ênfase ao terror estético que gera o 

sentimento de medo, potencializando a relação entre realidade e ficção, entre o ordinário 

e o extraordinário, e, talvez por isso, a eficácia da verossimilhança do discurso fabular. 

Tais efeitos, entre os quais está o medo, são elementos que associam o feminismo e a 

literatura gótica feminina: o feminismo, como movimento, e o gótico feminino, como 

vertente literária, surgem com um motivo em comum, representar os anseios e retratar 

os medos das mulheres na sociedade. Enquanto forma artística, a literatura, com 

frequência, foi o único modo encontrado por muitas mulheres para se desvencilhar das 

amarras do patriarcado e promover alguma expressão de suas dores e anseios. 

Por muito tempo se falou e se escreveu sobre mulheres, mas por um viés 

masculino, pois, na tradição da literatura os escritores homens sempre ocuparam lugar 

prestigiado, ditavam as regras do gosto e o modo de representar a realidade.  

No silêncio e na obscuridade, a narrativa gótica passou por mudanças 

significativas quando absorveu as perspectivas femininas para si. 

 

A prolixidade do discurso sobre as mulheres contrasta com a ausência 

de informações precisas e circunstanciadas. O mesmo ocorre com as 

imagens. Produzidas pelos homens, elas nos dizem mais sobre os 

sonhos ou os medos dos artistas do que sobre as mulheres reais. As 

mulheres são imaginadas, representadas, em vez de serem descritas ou 

contadas. Eis aí outra razão para o silêncio e a obscuridade: a 

dissimetria sexual das fontes, variável e desigual. (PERROT, 2006, p. 

17) 

 

O caráter de denúncia, perceptível nas narrativas de autoria feminina, se torna 

cada vez mais expressivo na contemporaneidade. Quando falamos sobre 

contemporâneo, “não será necessariamente aquilo que representa a atualidade” 

(SCHOLLHAMMER, 2011, p. 9), mas aquilo que perpassa todas as épocas e que 

continua atemporal. No Brasil, trata-se do 

 

encerramento do ciclo nacional na literatura brasileira, em favor de um 

interesse crescente pela realidade urbana e de urna perspectiva 

internacional globalizada que, já na década de 1980, começava a 

ampliar as fronteiras e permitir aos escritores tratar de questões de 

fronteira e de espaço, sem a camisa de força das determinações de 

identidade nacional. (SCHOLLHAMMER, 2011, p. 21-2) 
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Assim, há uma tendência pela abordagem de questões da sociedade, da realidade 

social, de modo que em meados de 1960 o Brasil passa a ter uma literatura mais 

centrada na prosa urbana, e aqui o gótico feminino vê sua porta de entrada. Apesar de 

muitas obras com esse estilo de escrita já terem sido publicadas antes, o reconhecimento 

só vem depois. A segunda onda do feminismo, que data de 1960 e é marcada pelo 

debate de questões ligadas  ao indivíduo feminino, entre eles o direito reprodutivo e a 

sexualidade, nos trouxe essa ideia de que o gótico era “inerente à vida das mulheres sob 

patriarcado, especialmente em relação à literatura e ao meio ambiente (ARMITT, 2007, 

p. 16).37 A vitimização, a responsabilidade e autonomia feminina acabam se tornando 

temas frequentes em algumas obras literárias, mas, principalmente na literatura gótica 

feminina contemporânea. Neste contexto, gótico e gênero acabam se entrelaçando e 

criando uma nova perspectiva romanesca. Nesse modo ficcional, podemos observar a 

ruptura entre a obediência e a transgressão, uma combinação harmoniosa entre 

concordar e resistir. A seguir veremos mais algumas reflexões sobre o indivíduo 

feminino e seus construtos sócio-históricos. 

 

3.1 O ethos feminino – aspectos gerais 

 

De acordo com Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, 

afirmativa que anuncia um importante pilar do movimento feminista e também da 

história da mulher. Enquanto um construto social, ser moldado socialmente, 

estereotipado em sua maioria por homens, a fêmea sempre carregou em suas mãos o 

peso da responsabilidade de toda uma espécie, porém, esse fato não é bem demarcado 

nas historiografias oficiais. As críticas em torno do papel da mulher e sua busca por vez 

e por voz culminaram com articulações entre pares, sem precedentes, das quais nasceu o 

embrião de um movimento de e para as mulheres. 

Podemos apontar que, muitos séculos depois, foi o movimento feminista, em 

meados de 1960 que deu início a essa luta pela visibilidade das causas femininas e o seu 

protagonismo na história. 

Sempre que paramos para refletir sobre a história das mulheres tocamos em 

temas como a invisibilidade e o silenciamento. “No século XVIII ainda se discutia se as 

mulheres eram seres humanos como os homens ou se estavam mais próximas dos 

animais irracionais” (PINSKY, 2007, p. 11), há pouco tempo as mulheres ainda não 

 
37 Gothicism was inherent in women’s lives under patriarchy, especially in relation to literature and the 

environment (ARMITT, 2007, p. 16). 
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eram consideradas indivíduos ativos na sociedade, estas, quando muito, conseguiam um 

papel em segundo plano. 

Nascidas e condicionadas aos ambientes internos, confinadas em suas casas, 

essas mulheres eram silenciadas. “Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio 

das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de uma cidade tranquila” 

(PERROT, 2007, p. 17). Manter o indivíduo feminino sob controle é uma das 

preocupações da sociedade patriarcal. “Marido, lar, família - durante séculos, milênios 

até, a vida das mulheres girava em torno dessa santa trindade - imediata, eterna, 

envolvente, num padrão seguro e contínuo de domesticidade quase imutável” (MILES, 

2001, p. 170)38. O conceito de família parece intencionalmente criado para manter as 

mulheres ocupadas e distantes das ideias e espaços dominados pelos homens, uma 

espécie de subserviência normalizada.  

 Através dessa subserviência, por muito tempo tínhamos que imaginar as 

mulheres através dos depoimentos dos homens, em alguns contextos históricos dizia-se 

que, 

 

as mulheres eram seres do silêncio por sua própria natureza ou que, na 

divisão do trabalho, tenham ficado com as tarefas do corpo, da 

procriação, da casa, da agricultura, da domesticação animais, do 

servir-cuidar-nutrir, perdendo assim sua capacidade como sujeito. 

(TEDESCHI, 2012, p. 11) 

 

 

 Todas essas funções ditas na afirmação de Tedeschi não foram escolhas feitas 

pelas mulheres, mas comportamentos impostos e normalizados, sem oportunidade de 

questionar os pressupostos hegemônicos. A manipulação da palavra e o controle do 

poder legitimaram o patriarcado em detrimento do matriarcado, e, através de narrativas 

tradicionais (como a Bíblia) e de autoria masculina, foi ocorrendo o apagamento da 

figura feminina. A história feminina contada por esse viés masculino estabelece e cria 

um conceito de “essência feminina” direcionada à reprodução e a um suposto instinto 

maternal, condenando assim toda e qualquer mulher que não tenha essas características. 

A angústia, as cobranças e as pressões sociais por parte do homem fazem parte do 

construto feminino, elas são criadas e ensinadas que a vida de uma mulher se resume a 

isso: atender expectativas do outro. 

 
38 Husband, home, family — for centuries, millennia even, the lives of women have revolved around this 

holy trinity—immediate, eternal, all-engrossing, in a safe and continuing pattern of almost changeless 

domesticity (MILES, 2001, p. 170). 
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 A história das mulheres sempre esteve nessa flutuação entre exclusão, 

banalização e subestimação. Com o impulsionamento dos estudos sobre questões 

femininas em meados de 1970, foi possível não apenas elaborar questionamentos, mas 

elucida-los também. Embora haja política feminista antes mesmo das discussões em 

nível acadêmico, como inúmeros movimentos de militantes feministas, Dauphin et al 

(1986, p. 271) relatam a importância da abordagem científica. 

 

Com esse impulso, as universidades abrem-se aos grupos de 

pesquisas, reconhecendo seu valor, encorajando trabalhos e temas. 

Dois pólos de reflexão estruturam esta efervescência intelectual: um 

faz surgir as mulheres no seio de uma história pouco preocupada com 

a diferenciação sexual; outro demonstra a opressão, a exploração e a 

dominação. (DAUPHIN et al, 1986, p. 271) 

 

 Assim, enquanto, por um lado, busca-se compreender as relações e o papel 

social exercido pela mulher, por outro, passa-se a refletir acerca da dominação que leva 

ao apagamento feminino e que culmina com a opressão e a exploração.  

Já foi exaustivamente afirmado em variados e diversificados discursos teóricos 

que as mulheres foram condicionadas a se sujeitarem a dominação masculina. Como 

mostra a afirmação da Ameno (2001, p. 74), “qualquer homem pode impor a 

maternidade a uma mulher. O contrário nunca ocorre”, mesmo se tratando de uma 

questão muito pessoal, a maternidade continua sendo imposta compulsoriamente. É 

notadamente reconhecido entre os pares que foi a militância feminina que abriu espaço 

para que a mulher viesse a público externar questões que, a princípio, achava que eram 

singulares e tocava apenas vidas individuais. Ao tornar visível tais questões, pôde-se 

observar que o problema era coletivo. A ideologia e a identidade passam a ser objeto de 

estudo, a mulher começa e sair das margens e se voltar para o centro.  

 O torpor feminino passa a ser mais combatido. Por muito tempo faltou à mulher 

uma identidade própria, algo ainda em construção, “pois o que pressupõe ser seu, na 

verdade, confunde-se e é projeção da realidade social” (AMENO, 2001, p. 33). As 

mulheres são levadas a crer que tomam suas próprias decisões quando na verdade 

sorrateiramente todo um sistema social as leva a isso. Um dos primeiros papéis 

simbólicos na vida da mulher a ser combatido foi o da maternidade, cuidadora de todos 

e de tudo. Isso a mantinha distante das questões sociais de um modo geral. A construção 

do “mito do amor materno” perdura até hoje, uma ideia que atravessa séculos não é 

desarticulada tão rapidamente, os valores de uma sociedade são muitas vezes 

imperativos demais para serem combatidos. 
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 A questão da maternidade atravessa a história da mulher de várias formas. 

Àquelas que refutavam a ideia de ser mãe eram dadas como anormais, ridicularizadas. 

 

Há mais de trinta anos uma filósofa, Simone de Beauvoir, questionou 

o instinto materno. Psicólogos e sociólogos, em sua maior parte 

mulheres, fizeram o mesmo. Mas como essas mulheres eram 

feministas, fingiu-se acreditar que sua inspiração era mais militante do 

que científica. Em lugar de discutir seus trabalhos, foram muitos os 

que ironizaram a esterilidade voluntária de uma, a agressividade e a 

virilidade da outra. (BADINTER, 1980, p. 20) 

 

 

 A mulher que não segue a norma social é de certa forma desmerecida, ironizada. 

O movimento pró natalista foi o primeiro a condenar essas mulheres por estarem 

interferindo no “curso natural” da vida, pois não ter filhos era algo impensável. Uma 

família de tamanho “ideal” era definida com quatro a oito crianças (WEBSTER, 1998, 

p. 16), mas com o tempo, até mesmo os pró natalistas passaram a observar que uma 

família tão numerosa onde o cuidado parental, que normalmente recaía sobre a mulher, 

se tornaria inviável, pois as crianças eram criadas de “qualquer forma”, desenvolvendo 

assim indivíduos não tão capacitados a viverem em sociedade. 

 A maternidade passa a ser um meio de controle da vida da mulher. A liberdade 

tem uma cor, azul, e um gênero, masculino. Essas mulheres estavam se dedicando às 

tarefas internas, à curadoria do lar e à família. Podemos observar o quanto a 

maternidade é imposta ao comparamos a posição do homem e a da mulher: um homem 

pode ser pai e cuidador, mas para isto ele tem que querer; a mulher é levada a crer que 

seu destino final é a maternidade, esse desejo nem sempre pertence à classe feminina, 

mas é implantado pelo sistema patriarcal ao ponto de parecer natural. 

 O sujeito feminino vivendo em uma condição mínima de plenitude passa a 

questionar se realmente este destino, o da maternidade, é o único que o aguarda. O ser 

mulher começa a ser encarado como uma liberdade condicional, presas à circunstâncias, 

e é a partir da mudança dessas circunstâncias que o público feminino inicia sua luta por 

reconhecimento social e político. O código moral instituído pelo homem é confrontado, 

as mulheres passam a desejar o lado exterior do lar, experimentar novos modelos e 

perspectivas. O trabalho remunerado se torna um alvo pelo qual as mulheres poderiam 

conquistar uma certa independência, visto que sempre trabalharam, mas nunca foram 

reconhecidas por tal esforço.  

 
As mulheres sempre trabalharam. Seu trabalho era da ordem do 

doméstico, da reprodução, não valorizado, não remunerado. As 
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sociedades jamais poderiam ter vivido, ter-se reproduzido e 

desenvolvido sem o trabalho doméstico das mulheres, que é invisível. 

(PERROT, 2007, p. 109) 

 

 A partir dos séculos XVIII-XIX, nas sociedades ocidentais, a mão de obra 

feminina é levada em consideração devido à grande demanda industrial. Podemos 

observar que a inserção da mulher no mercado de trabalho foi devido à necessidade por 

mais mão de obra, e não por uma conquista propriamente dita. Longas jornadas de 

trabalho, baixa remuneração, assédios morais e sexuais dos patrões, essas são alguns 

dos obstáculos que a mulher precisou enfrentar para continuar inserida no ambiente de 

trabalho, e assim, continuar ocupando espaços fora da casa.  

 O universo do trabalho feminino tomava uma nova direção, de dentro para fora, 

do lar para as fábricas, uma independência com um preço alto a ser pago.  

 

As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos 

negócios eram sempre muito grandes, independentemente da classe 

social a que pertencessem. Da variação salarial à intimidação física, da 

desqualificação intelectual ao assédio sexual, elas tiveram sempre de 

lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo 

definido – pelos homens – como “naturalmente masculino”. (RAGO, 

2004, p. 604) 

 

 No livro, História das mulheres no Brasil, organizado pela estudiosa Mary Del 

Priore, é possível ler muitos exemplos sobre o rechaço da mulher no mercado de 

trabalho, é citado uma passagem do jornal operário A razão (1919), visões associadas ao 

desejo de manter a mulher direcionada às esferas da vida doméstica e privada, 

 

O papel de uma mãe não consiste em abandonar seus filhos em casa e 

ir para a fábrica trabalhar, pois tal abandono origina muitas vezes 

consequências lamentáveis, quando melhor seria que somente o 

homem procurasse produzir de forma a prover as necessidades do lar.  

 

 

 E é sob discursos como esses que a sociedade impunha às mulheres códigos 

morais que cerceavam sua liberdade de escolhas. Os argumentos criados e/ou 

reproduzidos vão de incompatibilidade biológica ao credo de que a mulher foi feita 

somente para casar e cuidar dos seus.  

 Por vezes vistas como ingênuas, outras terrivelmente inconsequentes, as 

mulheres viviam entre esses dois extremos a Femme fragile e a Femme fatale, 

estereótipos da representação feminina que veremos um pouco mais aprofundado no 

próximo subcapítulo.  
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3.2 A representação da mulher na literatura 

 

O feminino e seus dilemas sempre foram um mote para as produções literárias. 

A mulher historicamente sempre foi vista como um ser misterioso, talvez pelo fato de 

ter sido invisibilizada. Pouco se conhecia sobre esse ser que, por muito tempo, foi visto 

como alguém desvirtuoso, condenado à obscuridade e cujo auge era a reprodução. 

Como já discutido, as abordagens da relação entre o feminino e a sociedade e 

entre o papel da mulher na literatura em espaços acadêmicos e a disseminação de 

estudos na área foram cruciais na elaboração de uma linha mais crítica sobre o 

apagamento feminino e suas consequências para a manutenção do poder hegemônico 

patriarcal. Nesse ínterim, destaca-se o Grupo de Trabalho “Mulheres na Literatura”, 

lançado em 1984 pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e 

Linguística – ANPOLL. Trata-se de um espaço de relevantes discussões sobre o tema 

entre estudiosos da literatura. Assim como o referido GT, muitos outros espaços e 

expressões artísticas se dedicam a investigação e reflexão sobre as representações 

femininas na literatura, entre eles congressos, simpósios, periódicos e produções 

culturais. 

A representação das mulheres em um contexto ficcional parte do princípio de 

que, em repetidas vezes, elas se encontram presas pela submissão que rege a sociedade. 

 

A leitura de grande parte das narrativas de autoria feminina, 

produzidas de 1960 para cá, revela, entre outras coisas, características 

comuns, que, de forma alguma, anulam a originalidade artística de 

cada uma. A condição da mulher, vivida e transfigurada esteticamente, 

é um elemento estruturante nesses textos; não se trata de um simples 

tema literário, mas da substância mesma de que se nutre a narrativa. A 

representação do mundo é feita a partir da ótica feminina, portanto, de 

uma perspectiva diferente (para não dizer marginal), com relação aos 

textos de autoria masculina. (XAVIER, 1991, p. 11) 

 

Embora tenha sido necessário alguns séculos para que as mulheres pudessem ter 

acesso à educação que fosse além de bordados e receitas culinárias, estas se tornaram 

leitoras sedentas por conhecimento. Contudo, mesmo sendo o maior grupo entre os 

leitores, as mulheres muitas vezes não conseguiam se identificar com a descrição feita 

sobre elas nas literaturas. Uma literatura escrita por homens estereotipada e superficial 

faz surgir a necessidade de um novo olhar sobre o feminino, romper com as velhas 

representações se tornava cada vez mais necessário. 
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Levando em consideração que no cânone literário eram homens escrevendo 

sobre o que eles conheciam sobre mulheres, podemos dizer que a história das figuras 

femininas na literatura foi marcada por estereótipos, entre os quais convém ressaltar a 

mulher cuidadora, a mulher mãe, a mulher louca, etc.  

Alguns até ousam dizer que a mulher não existe, mas é um construto social feito 

e delineado pelos homens, ora como coisa ora como objeto (ARÁN, 2003, p. 295). Ao 

passo que homens nascem bem definidos e possuem a liberdade de transitar em todos os 

meios sociais, a mulher é o que o homem não é, ou seja, a mulher enquanto 

representação não existe, pois toda ela foi construída pelo homem e negada ao direito de 

vez e voz.  

 A escrita de autoria feminina surge como um possível rompimento com os 

paradigmas impostos por uma sociedade de dominância masculina. A literatura relata 

experiências do universo feminino jamais expresso em discursos canônicos ou não. Em 

maior ou menor grau, a sua escrita representa uma realidade da mulher em sociedade, 

como se observa na fala de Stevens (2009).  

 

As mulheres, grandes consumidoras de romances, passaram também a 

produzi-los; esse processo de comercialização da literatura, 

intensificado a partir do século XIX, foi visto por muitos como um 

processo de 'feminização' da literatura. O conflito entre High Art e 

Low Art, foi caracterizado como uma “batalha entre os sexos”, na qual 

as mulheres estavam associadas a uma retórica de parasitismo e 

vampirismo, com relação à produção literária de autoria masculina, 

considerada por todos como de maior valor estético. Desnecessário 

observar que esse “todos” a que me refiro diz respeito, sobretudo, 

àqueles que tinham o poder de definir o belo, o bom, segundo 

paradigmas patriarcais. (STEVENS, 2009, p. 2) 

 

Face ao talento feminino, podemos observar uma espécie de competição entre os 

gêneros, pois os homens acreditam que as mulheres escritoras tiveram o privilégio de 

uma literatura preexistente. Telles (1992, p. 48) refuta tal ponto de vista ao relatar que 

não faz sentido a ideia de que as mulheres enquanto escritoras estivessem se 

apropriando de uma literatura masculina pois,  

 

As escritoras, por sua vez, construíram ficções linguísticas contra tais 

posições. Mas as fantasias femininas não são simétricas às masculinas: 

nunca caçoam ou fazem pouco da linguagem masculina. Os 

imperativos femininos de revisão linguística envolvem geralmente 

todo o processo de simbolização verbal que subordinou as mulheres. 

(TELLES, 1992, p. 48) 
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Na intenção de sair do lugar de subordinação, as mulheres escritoras procuram 

quebrar os silêncios que as cercam assim como também os limites acerca dos 

patrimônios culturais que elas guardam para si. E o conto foi um gênero em que tais 

manifestações se fizeram constantes, até pela própria configuração e formato, um texto 

mais curto e de mais fácil publicação. Para estudos como o aqui proposto sobre o conto 

brasileiro, em especial sobre trabalhos de Júlia Lopes de Almeida e Lygia Fagundes 

Telles, partimos da visão consagrada pela Teoria da literatura, a partir da qual o conto é 

 

uma narrativa mais curta, que tem como característica central 

condensar conflito, tempo, espaço e reduzir o número de personagens. 

O conto é um tipo de narrativa tradicional, isto é, já adotado por 

muitos autores nos séculos XVI e XVII, como Cervantes e Voltaire, 

mas que hoje é muito apreciado por autores e leitores, ainda que tenha 

adquirido características diferentes, por exemplo, deixar de lado a 

intenção moralizante e adotar o fantástico ou o psicológico para 

elaborar o enredo. (GANCHO, 1993, p. 6) 

 

 Desse modo, até uma dada época, tais narrativas tinham apenas a intenção de 

instruir, como Gancho afirma, a intenção moralizante, não era para despertar instintos 

ou a subjetividade humana abafada pelo período da Luz. Com a chegada do século XIX 

houve uma ascensão em várias áreas de conhecimento, temas relacionados a 

subjetividade humana, estética e a realidade se tornam áreas de interesse público, claro 

que um público ainda seleto, pois na época o índice de analfabetismo entre as massas 

ainda era muito elevado. O Romantismo se destaca nessa época na medida em que ele 

procura dar mais atenção às questões inerentes ao homem do que ao progresso científico 

e tecnológico da sociedade. Ressaltando que ainda estamos nos referindo ao 

Romantismo que surge na Inglaterra entrecruzando a Revolução Industrial.  

 Das profundezas do Romantismo surgem as denúncias das opressões sociais e de 

gênero. Na primeira metade do século XIX se percebe uma mudança no modo de 

representar a realidade. A vida em sociedade passa a ser valorizada enquanto tema 

literário, envolvendo motivos como o medo, as sombras, o mundo dos morte e suas 

incertezas, etc.  

 

O eu romântico objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a 

sociedade, lança-se à evasão. No tempo, recriando uma Idade Média 

gótica e embruxada. No espaço, fugindo para ermas paragens [...] das 

relações com o próprio eu (abandono à solidão, ao sonho, ao devaneio, 

às demasias da imaginação e dos sentimentos. (BOSI, 1976, p. 101-

102) 
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A literatura imaginativa lança seu olhar sobre as questões sociais, políticas de 

gênero, do eu. As mulheres não tinham muito com quem contar quando se tratava delas 

mesmas, a primeira forma mais acessível foi através do ato de escrever, e assim que o 

fizeram não pararam mais. A literatura passa então a ser o meio pelo qual estas 

mulheres conseguem falar. Depois de tempos sendo representadas, elas puderam 

começar a falar sobre si, suas demandas e necessidades, a estética gótica então emerge 

como o elemento faltante para a construção do espelho da realidade na literatura.  

Enquanto meio de anunciar a subversão, a literatura constitui-se como 

promissória na tarefa de contribuir na construção desse novo drama centralizado no eu 

feminino, representativo de um ethos jamais disseminado antes. Neste contexto convém 

destacar a literatura fantástica, em particular a poética do medo, marcada pela 

irrealidade e pelo terror, dando destaque a um dos modos literários designado de gótico.  

Apesar de se constituir em uma tradição com cerca de dois séculos de existência, 

a escrita gótica feminina apenas foi abordada pela crítica literária por volta de 1976, 

com a publicação de Literary Women (1976), por Ellen Moers. Na referida obra, a 

teórica discute a forma como alguns assuntos próprios do universo da mulher foram 

escritos com o auxílio da poética gótica.  

Somente após a década de 1980 a literatura gótica feminina passou a integrar 

com mais frequência coletâneas e antologias. A partir dos anos 1990, começaram a 

surgir debates sobre esse estilo de gótico enquanto vertente ficcional, uma literatura que 

procura ressaltar traços de empoderamento na ação da figura, na revolução e na 

libertação das mulheres, combatendo o medo e as opressões.  

 O poder feminal começou a se desenvolver transvestido de fragilidade, e, nas 

entrelinhas das palavras escritas, as mulheres conseguiam expor suas angústias e 

representar, em termos ficcionais, o contexto de dominação e de falta de liberdade de 

expressão a que eram submetidas. Temos aqui uma mudança importante no rumo do 

significado dos elementos utilizados nesse estilo de escrita, enquanto no gótico 

tradicional as histórias são circundadas por fantasmagoria e acontecimentos 

inexplicáveis, no gótico feminino existe o sobrenatural, mas este por fim muitas vezes 

tem uma explicação racional a ser vislumbrada. 

No Brasil podemos citar Úrsula (1859) de Maria Firmina dos Reis, D. Narcisa De 

Villar (1858) de Ana Luísa de Azevedo Castro, A rainha do Ignoto (1899) de Emília de 

Freitas e Ancia Eterna (1903) de Júlia Lopes de Almeida como exemplos de obras nas 

quais foi utilizado o estilo de escrita gótica. Nessas e em tantas outras obras, a mulher 

representada na literatura, na maioria das vezes, se associa a arquétipos femininos como 
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traços figurativos sobre a dualidade no ethos. Eram representações que incluíam um 

caráter de demônio ou santa, virgem ou prostituta, Eva ou Lilith.  

 

Arquetipicamente, o aspecto tradicional feminino está associado à 

figura de Eva, que representa submissão, dependência, fraqueza, 

inferioridade e maternidade. Já a mulher moderna pode ser 

identificada com Lilith, modelo de liberdade, independência, 

igualdade, desejo, sensualidade. (PIRES, 2008, p. 131)  

 

Assim, no imaginário masculino, muitos mitos foram construídos ao redor do 

feminino, bruxas, vaginas com dentes que castravam os homens, a própria Medusa que 

transformava homens em pedra apenas com um olhar, mitos esses que se observarmos 

bem foram inventados para manter mulheres sob controle, para mostrar que não havia 

espaço para esse lado concebido como o “monstruoso” do feminino. 

 A Femme fragile e a Femme fatal são os arquétipos mais convencionais quando 

se diz respeito a representação da figura feminina na literatura. Eva é a nossa primeira 

representação de Femme fragile, uma mulher feita do homem e para ele, subserviente, 

casta e virginal. De acordo com Emonds (1997, p. 165), temos por Femme fragile uma 

mulher que possui “fragilidade mórbida e doentia, de um lado, e artificialidade 

decorativa e beleza estéril, do outro”39, enquanto a Femme fatale é o seu oposto. 

 

Na literatura europeia do final do século XIX encontra-se com 

frequência um tipo de figura feminina caracterizado exteriormente 

pela suavidade, beleza, alvura, quase transparência. Trata-se de um ser 

frágil, lânguido, melancólico, doentio, necessitado de repouso e com a 

força de vontade um tanto paralisada, incapaz para a vida e vindo 

geralmente a sucumbir a ela: uma figura diáfana, etérea, em relação à 

qual igualmente não se fazem alusões à sexualidade — questão por 

demais real para seu delicado mundo... Este tipo de personagem foi 

denominado femme fragile — em oposição a outro, muito difundido 

na literatura europeia do final do século passado, a femme fatale, este 

ligado à vida, aquele mais à morte (STEIN, 1984, p. 112). 

 

 

 Características como fraqueza, melancolia, apatia são algumas mais que foram 

se sedimentando ao redor dessas figuras femininas supostamente vulneráveis. A 

fraqueza, a decadência e, consequentemente, a morte dessas mulheres como resultado 

de uma opressão masculina é recorrente em narrativas, a fixação masculina pelo poder 

sobre o outro torna isso muito realista.  

 

 
39 Morbid fragility and sickliness, on one hand, and decorative artificiality and sterile beauty, on the 

Other (EMONDS, 1997, p. 165). 
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A obsessão masculina é abraçar, possuir, e nunca perder a posse da 

mulher. E seu maior medo, talvez, seja que ela não se deixe possuir 

por completo, que se transforme numa substância diferente do que se 

esperava, que se revele esquiva, inconstante ou fugidia. (DIXON, 

1992, p. 25-26) 

 

 Esse medo sentido pela maioria dos homens, supostamente ligado à ideia de que 

a mulher se tornaria uma figura fugidia, diferente do que supostamente ela é imbuída a 

ser, é o mesmo sentimento que o opressor tem em relação ao oprimido. Trata-se de um 

medo explicável, visto que as mulheres e suas representações começaram a ter um novo 

desencadeamento, seja no mundo palpável ou figurativizado na literatura. De acordo 

com Finney (1991, p. 51), a figurativização da Femme fatale é “tão antiga quanto a 

literatura”40, sendo Helena de Tróia uma das primeiras figuras conhecidas dessa forma. 

Outros exemplos conhecidos são Lilith, Dalila, Medusa, Salomé, mulheres exóticas, 

belas, perigosas e enigmáticas.  

Em termos sociais, no imaginário sobre o feminino, mulheres fatais são 

motivadas a subverter o sistema patriarcal pelo instinto de sobrevivência, “em uma 

sociedade patriarcal que priva as mulheres de todos os outros poderes e oportunidades, 

seduzir os homens é uma forma de desafiar o mito da superioridade masculina e 

melhorar sua situação” (JONES; KRAUSE, 2015, 74)41. 

 A beleza dessas mulheres, considerada demoníaca do ponto de vista masculino, 

constitui-se uma das suas armas mais poderosas, pelo seu poder de supostamente 

enfeitiçar homens. A sedução, também conhecida como um símbolo de poder feminino, 

está relacionada diretamente ao olhar. Nessa relação, a mulher deixa o lugar de 

dominada para ocupar o lugar de dominante, o olhar é apontado como instrumento de 

manipulação. Um exemplo desse papel é a figura mitológica da Medusa e sua 

habilidade de petrificar. Hélène Cixous (2003, p. 133) discute algo interessante sobre a 

Medusa, representada como uma mulher cuja cabeleira é formada por serpentes. “Você 

só precisa olhar para a Medusa de frente para vê-la. E ela não é mortal. Ela é linda e está 

rindo”42. Nesse sentido, uma leitura que pode ser feita da Medusa associa a sua figura 

não necessariamente àquela que mata homens, mas ao exótico que ela representa. 

 
40 as old as literature (FINNEY, 1991, p. 51).  
41 In a patriarchal society that strips women of every other power and opportunity, seducing men is one 

way in which they can challenge the myth of male superiority and improve their situation (JONES; 

KRAUSE, 2015, p. 74).  
42 You only have to look at the Medusa straight on to see her. And she’s not deadly. She’s beautiful and 

she’s laughing (CIXOUS, 2003, p. 133). 



69 

 

 Sejam mulheres reais ou imaginárias, estas “desafiam as visões patriarcais dos 

papéis de gênero e chamam a atenção para as formas prejudiciais pelas quais os homens 

respondem a essas ameaças percebidas” (JONES; KRAUSE, 2015, p. 84)43. Muitas 

personagens são consideradas assustadoras pelos homens somente pelo fato de se 

rebelarem contra o sistema e almejarem liberdade para si. Libertar-se ou definhar, essas 

parecem ser as únicas opções dadas às mulheres na literatura, e porque não afirmar no 

mundo palpável também. A mulher enquanto o outro subversivo é um dos temas 

recorrentes na literatura de estilo gótico, nela é possível observar a evolução da 

representação feminina que muda de frágeis para fatais, figuras femininas postas como 

forma de mostrar um lado ainda desconhecido. 

 No gótico feminino é possível observar essas desconstruções sendo feitas, textos 

seminais como The Madwoman in the Attic (1979) de Sandra M. Gilbert e Susan Gubar 

e The Contested Castle (1989) de Kate Ellis, que tratam desses temas do universo 

feminino através das lentes do feminismo e dos estudos da espacialidade. Na literatura 

gótica de autoria feminina, espaço, tempo e o corpo se tornam temas centrais, 

abordando as diferenças e a incessante procura pela igualdade.  

Temáticas sobre sofrimento e horror, angústia e tristeza circulam nos textos 

góticos de autoria feminina, muitas vezes sob a forma de metáforas, outras vezes são 

diretas e duras. O interior e o exterior, mulheres e seus espaços castradores passam de 

um mero assunto do cotidiano para uma história de terror e agonia, não havendo lugar 

mais horroroso do que o lar. Enquanto lugar de subordinação feminina, o lar é abordado 

em obras como “O caso de Ruth” e “O jardim selvagem”, de Júlia Lopes de Almeida e 

de Lygia Fagundes Telles respectivamente, objetos de discussão do presente trabalho.  

Nos referidos contos, surgem perspectivas diferentes de construção do medo e 

dos espaços. Enquanto em “O caso de Ruth”, há um destaque para a submissão, 

castração e violência no espaço interno, em “O jardim selvagem”, a estigmatização e 

tentativa de monstrualização passam pelo não atendimento, por parte da protagonista, a 

um padrão social de cunho patriarcal. 

O foco do estudo proposto é apresentar e discutir aspectos da literatura gótica, 

considerando sua origem e evolução, sobretudo o trânsito do gótico tradicional para o 

gótico feminino, com ênfase nos contos escolhidos de Júlia Lopes de Almeida e Lygia 

Fagundes Telles, amostra da abordagem do medo e da opressão femininas em dois 

períodos literários distintos. 

 
43 They challenge patriarchal views of gender roles and draw attention to the damaging ways in which 

males respond to these perceived threats (JONES; KRAUSE, 2015, p. 84). 
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4. O GÓTICO FEMININO NA FICÇÃO DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA E DE 

LYGIA FAGUNDES TELLES  

 

Resvala no Brasil a pretensão de mulheres na escrita, as pioneiras que procuram 

por sua emancipação, elas sendo representadas por elas mesmas. Passando a incorporar 

valores europeus, essas escritoras tentam adaptar o modo da escrita a um modo de vida 

autóctone. Em princípio, grande parte do ingresso das mulheres na literatura se deu 

através dos romances. Entre estudiosos da literatura é recorrente à ideia de que a 

experiência de vida na literatura de autoria feminina é traço central; é expressiva a 

concepção de que vida e arte, ficção e realidade sustentam o discurso romanesco 

produzido por mulheres. Para ficarmos apenas com alguns exemplos, convém destacar 

escritoras brasileiras e suas obras como Narcisa Amália de Campos em Nebulosas 

(1872), Auta de Souza em Horto (1900), Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida 

com Ancia Eterna (1903), entre outras escritoras que possuem esse ponto em comum, 

como diria Evaristo (2016) a “escrevivência”.  

Neste trabalho os contos selecionados para estudo foram “O caso de Ruth” de 

Júlia Lopes de Almeida, encontrado na coleção Ancia Eterna (1903), e “O jardim 

selvagem”, da escritora Lygia Fagundes Telles, publicado na coleção Antes do baile 

verde (1970). Ambos tratam de características da figuração da mulher na literatura, em 

contextos e épocas diferentes, apresentando assim proximidades como também 

dissemelhanças.  

Como parte de nosso universo de pesquisa, consideramos relevante o resgate de 

uma literatura escrita entre a transição do século XIX e XX, em particular a ficção de 

Júlia Lopes de Almeida, escritora notadamente apontada como representativa de sua 

época. 

 Muito cedo Almeida demonstra seu interesse pelas letras. Como poucas, usufruiu 

de privilégios, pois pôde contar com o apoio de sua família em seu fazer poético, visto 

que a dedicação feminina à literatura não era muito aceitável no Brasil. De acordo com 

Alves (2013, p. 1) 

 

[...] ela contou com o apoio da família e, em especial do pai que a 

incentivou, indicando-a para escrever uma matéria para a revista para 

a qual ele próprio escrevia. Conduzida pelas mãos do pai, ela estreou 

em sua carreira de escritora em 1881, escrevendo na Gazeta de 

Campinas. Em 1887, casou-se com um escritor português, à época 

diretor da revista A Semana, editada no Rio de Janeiro, para qual 

escreveu por muitos anos. Escreveu para várias revistas e jornais do 
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Rio e de São Paulo como A Semana; O País, Ilustração Brasileira, A 

Mensageira, o influente Jornal do Commercio etc.  

 

É impossível deixar de destacar que Júlia Lopes de Almeida fazia parte de uma 

classe social prestigiada e de posses; para além de seu talento, o poder financeiro da 

família pode ter sido um alavancador para o êxito de mais de 40 produções literárias 

suas. De acordo com Norma Telles, “talvez tenha sido a única escritora do período a 

conseguir dinheiro com sua pena” (TELLES, 2004, p. 441). Reconhecida por ser uma 

mulher progressista, Almeida luta em prol dos direitos femininos, e isso acaba 

resvalando em sua própria literatura. 

Entre suas obras mais conhecidas estão os romances Memórias de Marta (1899), 

A falência (1901), A família Medeiros (1919) e A casa verde (1932); e os livros de 

contos Ancia eterna (1903), Histórias da nossa terra (1907) e A isca (1922). Entre os 

temas e aspectos prestigiados em suas obras, e que conferem o caráter de gótico 

feminino, estão os traços de denúncia dos segredos mantidos dentro dos espaços 

fechados, em particular no ambiente familiar, doméstico, principalmente relativos à 

figura da mulher, e cerceados pelo medo. Tais aspectos se distinguem, por exemplo, nos 

contos “A caolha” e “A casa dos mortos”, dois das trintas narrativas que compõem o 

livro Ancia eterna. 

Grande parte de sua obra é acerca de experiências vividas em áreas internas da 

casa, elementos característicos do estilo são referências significativas para a 

compreensão da ação dos seres ficcionais, como é o caso, por exemplo, dos sentidos 

expressos no delineamento dos espaços narrativos, que indiciam 

 

[...] situações aterrorizantes, e principalmente, representar ansiedades 

relativas ao universo feminino. Narrativas como “O caso de Ruth”, 

“As rosas”, “Os porcos” e “Sob as estrelas”, retratam problemas 

surgidos das relações familiares e do convívio doméstico, em que as 

protagonistas são vítimas de violência física e sexual. (SANTOS, 

2017, p. 69) 

 

 Subserviência e opressão são aspectos do universo feminino também recorrentes 

na obra da escritora contemporânea Lygia Fagundes Telles, que resgata na literatura 

contemporânea traços da realidade feminina, entrelaçados a aspectos do fantástico. 

Sobre tal perspectiva, convém lembrar o que afirma Lamas (2004, p. 112) sobre a ficção 

de Telles. Ele lembra a utilização por parte da escritora de “temas corriqueiros de 

história simples, abarcando também situações complexas e estranhas, até desembocar no 

sobrenatural e no fantástico, rompendo com os limites racionais do humano”. Assim, 
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temas clássicos como o casamento, o medo, a morte, o amor e a loucura são recorrentes 

em suas obras e integram narrativas acerca da presença opressora e dominadora do 

patriarcado.  

 Como podemos observar na afirmação de Silva (2020, p. 41), na escrita de 

Telles ocorre uma “naturalização do insólito” que “permite uma representação de 

mundo em que acontecimentos estranhos são apresentados como se fossem eventos 

normais e corriqueiros”. Os contos “A sauna” integrante de Seminário dos Ratos (1977) 

e “Potyra” de Invenção e Memória (2000) são dois recortes interessantes para se 

observar essas características. É nesta configuração que nos deparamos com aspectos do 

gótico feminino na escrita da autora citada. É possível sempre observar essa “ruptura 

entre realidade e imaginação na valorização de cenários isolados e sombrios, onde 

irrompem o estranho e o bizarro” (SILVA, 2020, 48). 

 “Venha ver o pôr-do-sol” da coletânea Antes do baile verde (1970) é um clássico 

exemplo na descrição do espaço e ambiente bizarros, narrativa situada em um cemitério, 

e que trata de temas subjetivos como vida e morte, elementos centrais no gótico 

feminino. É possível também notar os indicativos de um final macabro, um final que 

será acobertado pela vegetação que violentamente se alastra pela necrópole. 

 
[...] O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter-se alastrado 

furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido 

pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos 

enegrecidos, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir 

para sempre os últimos vestígios da morte. (TELLES, 1970, p. 96) 

  

 Entre a realidade e a irrealidade, o sólito e o insólito, Telles dialoga com a 

tradição, despertando a curiosidade do(a) seu/sua leitor(a), e muitas vezes conduzindo-o 

(a), como podemos constatar em “O jardim selvagem”, também da coletânea Antes do 

baile verde. Em seu desfecho, não sabemos ao certo se o marido de Daniela teve uma 

morte natural, dadas as condições de sua saúde, ou se foi assassinado. 

Nesse ínterim, além das similaridades já citadas, Almeida e Telles abordam, em 

suas obras, narrativas voltadas para a representação de mulheres dedicadas à família e 

ao lar e para a construção de tramas que envolvem os conflitos inerentes a tais 

condições femininas. Ambas são oriundas de classes sociais privilegiadas (aos quinze 

anos, em 1938, Lygia teve a oportunidade de lançar sua primeira publicação, Porão e 

sobrado, financiada por seu próprio pai).  

 Ambas as escritoras estão conectadas por esses elementos do cosmo feminino. 

Em épocas e contextos diferentes, em um cotejo de obras, é possível verificar um certo 
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dialogo em que se observar convergência e divergências, como demonstraremos no 

decorrer desse trabalho. Elementos do gótico feminino nas produções de Almeida e 

Telles, como a punição, o sentimentalismo, a melancolia, o terror e o medo, entre outros 

aspectos recorrentes nesse estilo de escrita, acentuam, para além da verossimilhança, a 

complexidade da mulher enquanto sujeito representado. 

 Na seção a seguir será analisado um dos contos elencados para esse estudo, “O 

caso de Ruth”, da escritora Júlia Lopes de Almeida, com o objetivo de estabelecer essa 

relação entre a figura do feminino, o espaço em que está inserida e como este a 

aterroriza e delineia sua persona. 

 

4.1. Lar, sombrio lar: figurações do feminino e a presença “fantasmagótica” do 

passado em “O caso de Ruth”, de Júlia Lopes de Almeida  

 

Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida, assim como outras escritoras 

contemporâneas, tiveram acesso à escrita principalmente devido a sua classe social. Não 

foi bem uma conquista, talvez uma oportunidade. Começa a escrever muito jovem no 

Rio de Janeiro e tem a oportunidade de experienciar outros países como Portugal. 

Contou com o apoio de seu próprio pai, o que foi importante para sua ascensão, pois a 

instituição patriarcal ainda possuía um poderio forte sobre o comportamento feminino.  

Júlia Lopes de Almeida, como ficou conhecida no cenário das letras brasileiras, 

passa a escrever para jornais, revistas e a produzir suas próprias obras. Na ficção de 

Almeida são notadamente reconhecidos como temas privilegiados a condição feminina 

e a realidade ao seu redor, o que pode ser observado em romances como A viúva Simões 

(1897), Memórias de Marta (1899), A falência (1901), contos como “A caolha” e 

“Ancia Eterna”, integrantes da coleção Ancia Eterna (1903). Os citados são alguns dos 

mais populares, embora Almeida tenha sido pouco reconhecida em sua época.  

Apesar de ser escritora em um contexto ainda de muita opressão e pessoas 

analfabetas, Júlia Lopes de Almeida tem grande aceitação pelo público, segundo Amed 

(2010, p. 5-6),  

 

além de ser mulher, utilizava-se de recursos linguísticos simples e 

diretos ao abordar temas comuns e cotidianos com naturalidade em 

seus romances, bem como, apresentava uma grande variedade de 

temas para diferentes faixas etárias. A autora escrevia desde contos 

infantis para crianças em fase escolar, como romances intrincados 

com dilemas amorosos e ruínas familiares, passando por discussões da 

política e rumos republicanos. 
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 Ancia Eterna (1903) é uma coletânea que contém trinta contos abordando os 

mais variados temas sempre relacionados à representação da figura da mulher. 

Privilegiando aspectos como medo, violência, experiências traumáticas, Júlia Lopes de 

Almeida procura tecer suas histórias sempre sob o ponto de vista de personagens 

femininas. O conto a ser analisado aqui possui pouco mais de quatro personagens, duas 

destas apresentadas pelo narrador como já falecidas.  

Publicado inicialmente em 1903, “O Caso de Ruth” é um dos contos que 

demarca bem a relação entre realidade palpável e o sobrenatural com desfecho realista. 

O relato prestigia questões inerentes à mulher e instiga no leitor uma reflexão sobre 

injustiça e submissão. Podemos notar a onisciência de um (a) narrador (a), que conhece 

bem suas personagens, permitindo as vezes a fala direta das mesmas. A narração em 

terceira pessoa, entre as falas das personagens e fluxos de consciência, nos oferece um 

caráter de mistério em relação aos acontecimentos da trama. 

A narrativa do conto se centra no intervalo entre o momento em que Ruth é 

oferecida ao seu suposto futuro marido, Eduardo Jordão, e a revelação de um segredo do 

passado e o desfecho, que se dá com a morte da protagonista, um conflito condensado 

no tempo e reduzido ao espaço do lar. 

A obscuridade que envolve a opressão e a angústia sofridas pela mulher no 

contexto doméstico é abordada no conto. A história retrata Ruth, abusada sexualmente 

pelo padrasto quando jovem, na sala do sombrio casarão colonial onde vivia. Ela, por 

amor ao seu noivo, Eduardo Jordão, assume não ser mais “pura” e conta-lhe o fato 

ocorrido. O homem entra em um ciclo de desejo e abjeção em relação a Ruth, mas a 

“perdoa” ao final e a aceita como noiva. Ruth entra em um questionamento interno 

muito doloroso, pois ela não pede desculpas por ter sido estuprada, mas com a intenção 

de ser sincera com seu futuro marido. Atormentada por um passado fantasmagórico, 

carregado de culpa e lembranças da humilhação sofrida, a protagonista decide, então, 

tirar a própria vida. Problemáticas como violência, abusos, subserviência sustentam a 

história narrada. 

Na época em que muitos casamentos ainda eram arranjados, Ruth, personagem 

principal deste conto, se vê prometida ao seu então noivo, Eduardo Jordão, pela sua avó 

que aponta para a neta, “que se destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo 

irrompido d’entre os florões grosseiros da alcatifa” (ALMEIDA, 1903, p. 9). Na referida 

passagem, observa-se a visão dos moradores do lugar sobre Ruth, concebida como uma 

moça melindrosa e frágil, chegando a ser comparada a uma flor. Prometida a seu noivo 
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sob a penumbra de uma sala, é possível avaliarmos que Ruth e seus anseios são 

colocados em segundo plano, visto que ela “já está com vinte e três anos; parece-me ser 

já tempo de se casar” (ALMEIDA, 1903, p. 10), comenta Eduardo Jordão. Ruth não está 

presa somente ao seu corpo de mulher, mas também ao espaço doméstico, pois sairá da 

casa de sua avó para a casa de seu marido, um trânsito em que podemos observar a 

privação de liberdade.  

Vale salientar que neste trabalho, entre as categorias ficcionais, daremos destaque 

ao espaço ficcional, pois, conforme Santos (2020, p. 55), “constitui-se um elemento 

imprescindível para a estrutura e organização do encadeamento fabular”. Tal categoria 

importa, pois, “para a aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo”, 

conforme declara Lins (1976, p. 77). Ressaltamos que tal lugar não funciona somente 

como pano de fundo para o desenvolvimento da narrativa, mas este pode indiciar outros 

traços significativos da estrutura da narrativa.  

Em linhas gerais o espaço seria aquele elemento puramente físico como o 

quarto, uma sala, paredes, quadros, espelhos, etc. No “Caso de Ruth”, a ambientação é 

demarcada por escuridão, objetos coloniais e uma atmosfera de passado fantasmagórico. 

No relato, Ruth mostra-se sempre acanhada pelos cantos escuros da casa. A sensação de 

colonialidade ainda paira sobre a atmosfera daquele lar, visto que seu avô de quem 

falaremos um pouco mais a frente, era um grande apreciador do período colonial e sua 

aristocracia.  

Convém destacar aqui alguns traços distintivos sobre o espaço ficcional, muitas 

vezes concebido como um dado que define os indivíduos cultural e socialmente, 

elemento que divide e categoriza o homem. Vejamos o que concebe DaMatta (1997, p. 

109) sobre isso, 

 

[...] a casa não é somente o equivalente ao espaço público (em 

oposição ao espaço privado) das sociedades europeias, mas é uma 

dimensão social de onde todo universo social é ordenado sob uma 

determinada perspectiva. Não se trata de um espaço complementar ao 

mundo público, como o interno se opõe ao externo e o complementa, 

mas também de uma dimensão que muitas vezes abarca todo o 

universo social, fazendo desaparecer as outras dimensões.  

 

 Junto a essa definição de espacialidade, considere-se também o casamento como 

instituição espacial, na qual a mulher desaparece de outras dimensões, e todo o seu 

universo é ordenado sob uma determinada perspectiva, como afirma DaMatta. A 

instituição do casamento é um ponto recorrente no conto “O caso de Ruth”, que 

descreve as ocorrências que circundam essa forma de organização.  
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O casamento em narrativas góticas femininas, como já foi dito, é um tópico que 

se observa com frequência. Além dos espaços físicos com os quais podemos nos deparar 

como quartos escuros e salas sombrias, também se fala sobre os espaços subjetivos que 

a mulher ocupa dentro de instituições, como por exemplo, o casamento. Ela é um 

indivíduo subserviente, “ha de ser uma excellente esposa: é bondosa, regularmente 

instruída, nada temos poupado com a sua educação; e se não aparece e não brilha muito 

na sociedade é pelo seu excesso de pudor” (ALMEIDA, 1903, p. 10). Sobre as 

instituições que permeiam o feminino, como retratado na literatura, DeLamotte diz que 

 

[. . .] o gótico escrito por mulheres mostra mulheres que sofrem com 

instituições, as quais elas sentem que sejam profundamente alheias a 

elas e às suas preocupações. E essas instituições eram contemporâneas 

demais com a vida das mulheres que escreveram e leram literatura 

gótica na década de 1790 e no início de 1800: a família patriarcal, o 

casamento patriarcal e um sistema patriarcal de classe, jurídico, 

educacional e econômico. (DeLAMOTTE, 1990, p. 152)44 

 

O casamento se torna um símbolo de dominação masculina, uma entidade em 

que o homem mantém a mulher sob seu controle, e ela, por sua vez, acata as regras 

ditadas por uma sociedade que tende a beneficiar o indivíduo masculino em detrimento 

do feminino. É possível inferir que, até meados do século XX, a instituição casamento 

também é um espaço ocupado forçosamente por mulheres e optativo aos homens. 

Casamento e espaço doméstico podem ser vistos em associação e são comuns nos 

estudos góticos sobre o feminino. 

 

Os choques subsequentes abandonaram as atrocidades medievais para 

divulgar a violência realista, o casamento forçado, o incesto, a 

bigamia, o roubo de herança, a ilegitimidade, a dissipação e o abuso 

conjugal, cenários dos romances domésticos. (SNODGRASS, 2005, p. 

XIV)45 

 

 Como apontado por Snodgrass, trata-se de elemento recorrente nas narrativas 

que abordam o doméstico enquanto espaço da exploração de abusos cometidos pelo 

 
44 [...] women’s Gothic shows women suffering from institutions they feel to be profoundly alien to them 

and their concerns. And those institutions were all too contemporaneous with the lives of the women who 

wrote and read Gothic literature in the 1790s and early 1800s: the patriarchal family, the patriarchal 

marriage, and a patriarchal class, legal, educational, and economic system (DeLAMOTTE, 1990, p. 

152). 
45 Subsequent shockers abandoned medieval atrocities to divulge realistic violence, forced marriage, 

incest, bigamy, inheritance theft, illegitimacy, dissipation, and spousal abuse, the scenarios in domestic 

novels (SNODGRASS, 2005, p. XIV).  
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masculino. São ambientações e cenários que ilustram a misoginia e o terror doméstico 

sofrido por mulheres em um casamento patriarcal.  

Retomando características inerentes a Ruth, filha única, ela foi criada com muito 

rigor, sempre controlada por sua mãe, que escolhia suas tutoras e amigas. “O padrasto 

tratava-a também com muita severidade, embora fosse carinhoso. Um santo homem! 

Desde que elle morreu que nos falta a alegria em casa...” (ALMEIDA, 1903, p. 10). Eis 

que nos deparamos com uma segunda figura masculina na vida de Ruth e, assim como 

Eduardo Jordão, o padrasto é visto com boa reputação por toda sua família, que, 

infelizmente, não sabe a terrível experiência que Ruth viveu. Ela não tem voz, todos 

falam dela e por ela. Sua avó, a Baronesa, conclui seu discurso sobre a possível noiva, 

dizendo, “a’s vezes penso que ella fez voto de castidade, tal é o seu recato” 

(ALMEIDA, 1903, p. 10).  

A seguir podemos observar dois aspectos que são de interesse para o trabalho, o 

ambiente em que se insere o conto e o espaço físico ao seu redor, 

 

Eduardo fixou na noiva um olhar apaixonado. Na sua brancura de 

pétala de camélia não tocada, Ruth continuava em pé, no mesmo canto 

sombrio da sala. Os seus grandes olhos negros chispavam febre e ella 

amarrotava com as mãos, lentamente, em movimentos apertados, o 

laço branco do vestido. (ALMEIDA, 1903, p. 11) 

 

Júlia Lopes de Almeida valoriza em sua ficção aspectos de uma sociedade 

moderna, a descrição de uma ambientação aristocrata e um espaço físico com móveis 

antigos e cantos escuros, é um recurso utilizado pela autora que nos leva a ler o conto 

“em uma única sentada”, como bem demonstra o mestre do conto, Edgar A. Poe (1842) 

ao defender o “efeito único” em sua teoria do conto. 

Comparada a uma “pétala de camélia não tocada” (ALMEIDA, 1903, p. 11), 

Ruth é vista como uma menina doce, de bom senso e casta, mas também podemos sentir 

o terror que a aflige, sem necessariamente sabermos o motivo. Notam-se na narrativa as 

convenções da poética gótica que conferem um aspecto aterrorizante à personagem, 

com “movimentos apertados” ao laço do vestido que usava. Observamos um certo 

desconforto em Ruth, ou medo.  

 

Essas narrativas góticas femininas podem ser descritas como novelas 

de aventura, ritualísticas e de advertência que envolvem o teste e o 
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crescimento emocional de uma heroína à beira da feminilidade e do 

casamento. (DAVISON, 2004, p. 50)46 

 

No relato, Ruth está prestes a deixar sua posição pueril para se tornar mulher e 

esposa. No canto sombrio da sala, encontrava-se a “pétala de camélia não tocada” 

(ALMEIDA, 1903, p. 11), sua doçura se entrelaça a obscuridade que aquela sala 

representa para ela, mas que até então continuava em segredo. O segredo mantido até 

então é acompanhado de um desejo de se mostrar a verdade, para Jackson (2008, p. 4), a 

relação entre ansiedade e desejo se manifesta através do que está oculto, “o não dito e o 

invisível... aquilo que foi silenciado, tornado invisível, encoberto e ‘ausente’”47, e talvez 

seja essa a explicação para a inquietação de Ruth perante o seu noivo, não é apenas 

timidez, algo terrível lhe aconteceu, e por ser algo que ela carrega sozinha, a deixa 

ansiosa e desajeitada. 

Na maioria das vezes aquilo que é escondido e/ou silenciado tende a tomar 

proporções monstruosas. O espaço doméstico em si pode conter segredos da família e, 

ao ser interpretado como um lugar seguro e de afeto, ele muitas vezes guarda os piores 

pesadelos de alguém. Como afirma Poe (2012, p. 81) sobre seu conto “O gato preto”, 

uma “narrativa sumamente extravagante e contudo sumamente trivial”, “uma série de 

simples eventos domésticos”, paradoxalmente, podemos observar que é no espaço 

doméstico onde há inúmeros casos de violência, vícios, abusos, depravação escondidos 

sob uma aparente camada de segurança e conforto.  

O espaço em que Ruth está inserida transmite uma sensação de frequente 

incomodo, aspectos também presentes na literatura gótica, principalmente se tratando de 

autoria feminina. As representações dos cenários são realistas em relação a época, 

porém inundados de subjetividade, como o medo, a angústia, a sensação de desconforto 

e insegurança. 

Para a crítica da época no Brasil o estilo gótico de escrita não era relevante, 

devido ser uma estética estrangeira achavam que não caberia aos causos brasileiros. 

Hoje podemos perceber quantas obras no Brasil foram feitas utilizando esse estilo de 

escrita, mas adaptadas para a realidade autóctone.  

Consideremos a passagem a seguir em análise uma representação do espaço que 

vem sendo falado aqui, 

 
46 These Female Gothic narratives may be described as cautionary, ritualistic, travel-adventure novels 

that involve the testing and emotional growth of a heroine on the verge of womanhood and marriage 

(DAVISON, 2004, p. 50). 
47 For Jackson (2008 p. 4), the relationship between anxiety and desire manifests itself through what is 

hidden, “the unsaid and the unseen ... that which has been silenced, made invisible, covered over and 

made ‘absent’” 
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A porta que se abriu e fechou trouxe, numa raja de luz, os repiques 

dos sinos, o rodar dos vehiculos, o sussurro abominável da cidade 

atarefada; mas também tudo se extinguiu depressa. A porta fechou-se, 

as janelas voltadas para o jardim mal deixavam entrar a claridade, 

coada por espessas cortinas corridas [...]. (ALMEIDA, 1903, p. 12) 

 

 Fica clara a distinção entre o espaço interno e o espaço externo da casa. E a 

verossimilhança com a sociedade da época pode vir a tolher o leitor inexperiente de 

notar uma demarcação importante aqui, a luz, o movimento, os sons vibrantes vêm de 

fora da casa, ao fechar da porta quase nada resta a não ser uma pequena claridade 

filtrada pelas cortinas. Fazendo uma leitura sob a perspectiva patriarcal, machista, a luz 

pode ser simbolicamente interpretada como a figura do homem que habita fora da casa e 

traz conhecimento e intelecto, a escuridão que preenche o espaço doméstico é a mulher, 

“a casa é também um símbolo feminino com o sentido de refúgio, de mãe, de proteção, 

de seio maternal” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012, p. 197). Mas, no gótico 

feminino a casa nem sempre é considerada símbolo de proteção, nela a mulher muitas 

vezes se encontra párea dos eventos da sociedade como um todo e limitada a afazeres 

específicos. Segundo Cirlot (2001, p. 189), “luz é a manifestação da moralidade, do 

intelecto e das sete virtudes. Sua brancura alude exatamente a essa síntese do Todo.”48 

A luz é sempre vista como algo esclarecedor, aquela que traz consciência, que 

alude algo. O homem enquanto indivíduo ativo fora do lar, quando retorna, 

supostamente ilumina sua casa, sua esposa e filhos, no sentido de trazer completude 

passível de total admiração, lembrando que essa perspectiva parte de ideias que foram 

cunhadas por uma sociedade patriarcal e opressora.  

 

Em todo caso, se a casa distingue esse espaço de calma, repouso, 

recuperação e hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que define a nossa 

ideia de “amor”, “carinho” e “calor humano”, a rua é um espaço 

definido precisamente ao inverso. Terra que pertence ao “governo” ou 

ao “povo” e que está sempre repleta de fluidez e movimento. A rua é 

um local perigoso (DAMATTA, 1997, p. 40). 

 

Sim a rua pode ser considerada um lugar perigoso, porém no imaginário coletivo 

foi construída essa ideia de que ele é mais ameaçador para mulheres do que para 

homens, e de que estas estariam sempre protegidas se habitassem os espaços internos.  

 
48 Light, traditionally, is equated with the spirit. Ely Star asserts that the superiority of the spirit is 

immediately recognizable by its luminous intensity. Light is the manifestation of morality, of the intellect 

and the seven virtues. Its whiteness alludes to just such a synthesis of the All (CIRLOT, 2001, p. 189). 
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A seguir poderemos demonstrar que nem todo espaço doméstico é sinônimo de 

segurança, amor e carinho. O espaço doméstico se caracteriza como um dos aspectos 

mais proeminentes na literatura gótica, e a escritoras em sua grande maioria utilizam tal 

categoria para demonstrar as limitações e opressões impostas às mulheres.  

No caso de Ruth, além de ser limitador, o espaço também assume um papel de 

casa assombrada, mas os fantasmas aqui são diferentes daqueles espíritos e almas que 

vagam no gótico tradicional. 

 

[...] o estabelecimento de uma relação fantasmagórica com o passado 

funciona como um recurso para a produção de suspense nas 

narrativas. Crimes como a usurpação de heranças, os assassinatos, os 

incestos e os estupros, entre outras transgressões, retornam ao presente 

como forma de aterrorizar os personagens das narrativas, sejam eles 

suas vítimas ou seus executores. A mera possibilidade da revelação de 

tais crimes é motivo de angústia e medo ao longo do enredo. 

(SANTOS, 2017, p. 50-51) 

 

O fantasma em questão é o passado, a lembrança trágica de um estupro que 

nunca se foi verdadeiramente, e continua a vagar no entorno de Ruth. Passado este que 

guarda não só o segredo físico, o corpo violado de Ruth, mas também o segredo moral, 

o abuso cometido pelo padrasto. A possibilidade de revelação do crime e abuso 

atravessa todo o enredo do conto.  

No decorrer da narrativa, nos deparamos com uma história passada sobre o avô 

de Ruth, já falecido. Ele é descrito como um homem distinto, mas, talvez em virtude sua 

idade, o gosto por histórias e móveis coloniais que apreciava colecionar, “o finado 

Barão fora um colleccionador afincado de moveis e de outros objectos dos tempos 

coloniaes” (ALMEIDA, 1903, p. 12). Seus amigos evitavam tocar em certos assuntos 

para não ter que ouvir o velho Barão passar horas e horas discursando sobre eras 

anteriores de imperadores, “mas só elle, o bom, o fiel, nada percebia, e, com os olhos no 

passado, toca a citar ditos e attitudes dos imperadores e curvar-se numa idolatria pelo 

espirito boníssimo da ultima imperatriz” (ALMEIDA, 1903, p. 13), ou seja, muito do 

que era dele refletia sobre a casa, um aristocrata monótono e saudoso.  

A descrição que a narrativa faz sobre o Barão pode nos levar a um sentimento de 

abjeção, as pessoas ouviam as histórias de um velho homem com um sorriso 

condescendente no rosto em respeito à sua idade, mas não à sua pessoa, pois o mesmo 

em tenra idade também cometera abusos, o que parecia ser recorrente na sua família.  
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Talvez mesmo, num volteio súbito da memória, se lembrasse das 

festas religiosas em que namorara, à sombra dos conventos, a sua 

primeira mulher, e beliscara com freimas amorosas os braços gordos 

de Janoca, a mulatinha mais faceira de então... (ALMEIDA, 1903, p. 

13-14) 

 

A figura paterna, na maioria das vezes, é idealizada de uma forma protetora. 

Contudo, este homem foge desse estereótipo. Segundo Punter (2013, p. 52), a literatura 

gótica feminina sempre retrata um ambiente, “em que as mulheres estão em constante 

perigo, quase a despeito de sua posição social ou de sua importância histórica, um 

mundo em que os homens, enquanto protetores, passam quase naturalmente da gentileza 

ao estupro”.  

Na narrativa, existe uma fronteira tênue entre o protecionismo e a tirania. As 

questões de família e os tabus são temas recorrentes nas escritas góticas femininas. O 

homem enquanto pai, tio ou avô muitas vezes torna-se o vilão da narrativa, ao passo que 

as mulheres são sempre vítimas.  

No imaginário masculino não havia outras perspectivas sobre a mulher. 

“Arquetipicamente, o aspecto tradicional feminino está associado à figura de Eva, que 

representa submissão, dependência, fraqueza, inferioridade e maternidade” (PIRES, 

2008, p. 131).  

Sob uma perspectiva inferior, a mulher é dada como um ser sem opinião, sem 

traços fortes, uma possível mediadora de conflitos. Invisíveis aos olhos da sociedade 

sob o regime patriarcal, essas mulheres são emparedadas em suas casas. O espaço da 

casa construído pelo Barão tinha uma atmosfera conservadora, que recai sobre o drama 

das figuras femininas do conto, assim como os atos do mesmo, um espaço opressivo 

onde os móveis podem ser representados como eternos vigilantes,  

 

[...] um elemento essencial para a produção do medo como efeito 

estético, ao expressarem a sensação de desconforto e estranhamento 

que as personagens – e, por extensão, o ser humano moderno – 

experimentam ante o espaço físico e social em que habitam. 

(FRANÇA, 2018, p. 25) 

 

Nascidas e condicionadas aos ambientes internos, confinadas em suas casas ou 

no que diz respeito ao lar, essas mulheres eram silenciadas. “Em muitas sociedades, a 

invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de 

uma cidade tranquila” (PERROT, 2007, p. 17), a garantia de que segredos continuarão 

secretos e guardados no passado.  



82 

 

Retornemos à história do avô de Ruth, que, mesmo em seu leito de morte, não 

deixara de apreciar suas belas quinquilharias. A passagem a seguir da obra mostra o seu 

apego aos móveis coloniais que decoravam à casa e que compunham uma atmosfera 

sombria. 

 
Assim o quizera elle, que até mesmo na hora suprema rejeitara um 

bello crucifixo que lhe offerecia o padre, voltando os olhos 

supplicemente para um outro crucifixo mais tosco, erguido sobre a 

commoda, e que pertencera a D. Pedro I. (ALMEIDA, 1903, p. 13) 

 

 Tudo para sua auto satisfação, pois o crucifixo escolhido não representava 

somente o seu Deus, mas também suas memórias que tanto colecionava e se 

vangloriava. A decoração sombria e nostálgica pairava pela casa. Segundo Railo (1927, 

p. 305), desde os primórdios, o “romantismo de terror” ou “terror romântico”, como 

traduzimos livremente, exerce uma fascinação sobre os escritores, e os objetos 

inanimados que compõem essas obras são peças chave na construção da narrativa. Esses 

objetos carregam memórias que transmitem uma impressão sombria, “de alguma forma 

enigmática, um ser animado” (RAILO, 1927, p. 305).49 

 A Baronesa, sem muito sucesso, após a morte de seu marido tenta redecorar o lar 

que ocupa.   

 

Depois de viuva, a segunda baroneza reformara algumas coisas e 

confundira os estylos, pondo no mesmo canto um contador Luiz XV, 

um movel da Renascença e uns tapetes modernos, entre largos 

reposteiros de seda côr de marfim. [...] As virgens dos quadros, de 

longo pescoço arqueado e rosto pequenino, gosavam alli o doce 

socego de uma meia tinta religiosa. (ALMEIDA, 1903, p. 14) 

 

 

 É possível inferir, a partir da narrativa de Júlia Lopes de Almeida, uma certa 

transição entre épocas, e a tentativa de esquecer um passado não tão agradável. Há 

coisas que esses objetos inanimados presenciaram e guardaram memórias inquietantes, 

uma perspectiva que nos remete à ideia de “fenomenologia da imaginação” de Bachelar 

(1993, p. 184), “um estudo do fenômeno da imagem poética no momento em que ela 

emerge na consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser do homem 

tomado na sua atualidade”. Em outras palavras, os objetos da casa carregam memórias 

de sensibilidade, de intimidade que somente a eles pertencem, pois somente eles 

testemunharam. Apesar de não trazerem boas lembranças, esses objetos são parte do 

construto da identidade das personagens, e talvez por isso a Baronesa tente realizar uma 

 
49 [...] in some enigmatical way an animated being (RAILO, 1927, p. 305). 
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nova decoração na casa, sem sucesso, o que nos leva a pensar na afirmação oportuna de 

Bachelard (1993, p. 208) sobre o espaço: a casa sendo “como um corpo de imagens que 

dá ao homem razões ou ilusões de estabilidade”, ao trazer lembranças do passado e na 

tentar sobrepor uma nova realidade aquele espaço.  

 Os estilos da redecoração se entrelaçam demonstrando que um passado trágico e 

opressor não é apagado tão facilmente, “aquella extravagância não conseguira quebrar a 

severidade do todo. Tinha uma physionomia casta e grave aquella sala (ALMEIDA, 

1903, p. 14).  

 A “ordenação e a precisão dos elementos espaciais”, conforme nos lembra Lins 

(1976, p. 86), parece dar liberdade ao narrador (a), e por que não ao leitor também, para 

ir entrando em contato com esses objetos aleatoriamente, e compreendendo como eles 

constroem o espaço e criam a ambientação sombria. Ainda segundo Lins, a significação 

simbólica da casa é reforçada pelo estado de espírito de seus habitantes.  

 

Mas lá dentro, os dias passavam-se entre o tropel da creançada, os 

sons do piano de Ruth e a confusão dos criados. E era por isso, que 

todos fugiam lá para dentro e que só Ruth, nas suas horas de 

inexplicável tristeza, se encerrava alli, em companhia da Madona da 

Cadeira e da Virgem de S. Sixto. (ALMEIDA, 1903, p. 14) 

 

 Em certos momentos não sabemos se é a tristeza de Ruth que reforça o ambiente 

da casa ou se é o espaço da casa que alimenta a tristeza da personagem. Em companhia 

dos quadros da sala onde foi estuprada Ruth se encerra em suas dores até então secretas. 

Interessante observar que as representações nos quadros supracitados são de mulheres, 

presas em uma pintura, testemunhas de um crime, mas incapazes de falar. No caso de 

Ruth é perceptível, assim como em outros contos da autora, essa necessidade em dar 

visibilidade aos anseios femininos, enredos que apontam para o real e o trágico das 

atitudes humanas.  

 Ruth é uma personagem estranhamente construída, uma “amada morta”, 

elemento recorrente nas histórias de horror. Uma personagem feminina que, apesar de 

estranha, é bonita e atraente, despertando interesse e ao mesmo tempo repulsa. No 

Romantismo, a representação de arquétipos femininos com corpos inanimados, que não 

possuíam vontade própria, também é comum em narrativas desse tipo. Segundo 

Brandão (2006, p. 81), essa representação de uma dama morta, se configura em “um 

lugar vazio [...] funcionando como objeto alucinado pelo outro”. O espaço vazio e a 

fragilidade da vida são dois aspectos ditos como inerentes às personagens femininas. A 

estética gótica tem esse fascínio pela conexão entre uma “musa romântica em 
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decomposição” e/ou uma mulher que provoque nos homens o seu maior temor: a perda 

do controle sobre o indivíduo feminino.  

 Para além dos espaços físicos, o corpo feminino também é reapresentado como 

um espaço intermediário, meio vazio, meio cheio. De acordo com DaMatta (1997, p. 

94), a mulher é um ente mediador por excelência, e ele continua, 

 

As mulheres são mediatrizes (e meretrizes = mediadoras) no Brasil. 

Ligam o interno (o ventre, a natureza, o quarto, as matérias-primas da 

vida que sustentam a vida: alimentos em estado bruto) com o externo; 

são a razão do desejo que movimenta tudo contra a lei e a ordem, pois 

é no pecado e na transgressão que concebemos a mudança e a 

transformação radical e aqui está uma imagem de mulher. 

 

 Talvez seja possível afirmar que a mulher ocupa esse lugar paradoxal: ao mesmo 

tempo que é limitada a certos espaços e comportamentos, ela também é o elo de ligação 

entre os homens, ela “sintetiza antagonismos e concilia opostos” (DaMATTA, 1997, p. 

94), mas não em benefício próprio, é sempre em prol de outro. No caso de Ruth, 

podemos observar algo semelhante acontecer, ela tenta conciliar o ato profano que foi 

cometido na sala de estar do velho casarão ao bem estar proporcionado pelo espaço em 

que habita. A sala onde ocorreu o abuso é a mesma onde ela é apresentada e oferecida 

em casamento para seu então futuro noivo. A união entre eles é vista como divina e 

sagrada. E é a partir dessa tentativa de conter os antagonismos que Ruth não suporta 

mais carregar sozinha o fantasma que habita seu corpo e aquela casa, então ela diz a 

Eduardo Jordão, “minha avó mentiu-lhe [...] eu não sou pura, amo-o muito para o 

enganar. Eu não sou pura” (ALMEIDA, 1903, p. 15). 

 Em um sentido amplo, ressaltamos a culpabilização feminina na literatura e os 

malefícios que foram construídos no entorno desta figura. Na caracterização da mulher, 

estupro e violação de corpos, temas recorrentes na ficção gótica, constituem elementos 

de força na tentativa de evidenciar esses fatos, tão banalizados e que ainda se perpetuam 

no século XXI. Ao longo dos tempos, foi construída uma imagem de feminilidade, 

ligada à condição do ser mulher, e, nessa construção, os homens foram disseminando 

diversas características da identidade da mulher, traços que foram naturalizados e, para 

muitos, aceitos e compreendidos como verdades no decorrer da história.  

 A misoginia foi, em parte, grande responsável pela disseminação de histórias 

criadas sobre a mulher, sobre o seu corpo e sua mente. Em tempos medievos, por 

exemplo, uma mulher considerada sedutora, vaidosa, era vista como um indivíduo 

perigoso que com um simples olhar dirigido ao homem poderia corrompê-lo. Não havia 
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muita escapatória para o ser mulher, era necessário seguir muitas regras para assim não 

ser considerada uma bruxa, uma monstra, uma feiticeira.  

 E quando não eram dadas como promíscuas, adoradoras do demônio, eram vistas 

e interpretadas como seres frágeis, fracos e inaptos de cuidarem de si por conta própria, 

através de argumentos bem manipulados e de efeito retórico, principalmente na Idade 

Média, podemos observar somente essas duas opções do Ser de uma mulher: Eva ou 

Lilith. No excerto do artigo, The grotesque female body, the gothic household and 

sexual politics in Twentieth-Century Southern short fiction, a autora ressalta um dos 

estereótipos comuns ao sexo feminino, e que também diz respeito a personagem Ruth 

do conto aqui analisado. Ela diz,  

 

O sentimento de pena, censura e ridículo dirigido às mulheres solteiras 

atuam como um mecanismo de defesa dos detentores do poder. As 

solteironas foram categorizadas como mulheres de baixa condição 

social e autoestima, sem uma identidade positiva ou um papel social 

viável, objeto de opróbrio e ridículo. (NIEWIADOMSKA-FLIS, 

2009, p. 102)50 

 

 

 Ruth, aos 23 anos de idade, é dada como uma moça que já tarda a casar, e a 

Baronesa, sua vó, reafirma que não faz nenhum favor a Eduardo Jordão em oferecer a 

sua mão. Eduardo Jordão e a Baronesa falam sobre Ruth, em sua presença, sem que ela 

pudesse sequer tomar a palavra para si, a ela era vetado o direito de pronunciamento 

sobre a sua via, como se a jovem fosse um objeto daquela sala, sem voz. Então, com a 

notícia proferida pela jovem a seu futuro noivo, a de que não era mais pura, a identidade 

de Ruth é abalada e Eduardo Jordão não recebe bem a notícia, mesmo desconhecendo o 

que se passou de fato, “[...] amparou-se em uma antiga poltrona, velha reliquia de D. 

Pedro I, e olhou espantado para a noiva como se olhasse para uma louca” (ALMEIDA, 

1903, p. 15). Firme em concluir o seu diálogo, ela diz,  

 

Foi ha oitos annos, aqui, nesta mesma sala... Meu padrasto era um 

homem bonito, forte; eu uma creança innocente... Dominava-me; a 

sua vontade era logo a minha. Ninguem sabe! Oh! Não falle, pelo 

amor de Deus! Escute, escute só; é segredo para toda a gente... No fim 

de quatro mezes de uma vida de luxuria infernal, elle morreu [...]. 

(ALMEIDA, 1903, p. 15) 

 

 
50 The feeling of pity, reproach and ridicule directed towards single women act as a defense mechanism 

of those in power. Old maids were categorized as women of low social status and self-esteem, lacking a 

positive identity or a viable social role, the object of opprobrium and ridicule (NIEWIADOMSKA-FLIS, 

2009, p. 102). 
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 Enfim, livre do segredo que guardava em seu corpo e mente, ou pelo menos com 

a sensação momentânea de que estaria mais leve e liberta, Ruth acaba de dar início ao 

seu fim.  

O espaço em que Ruth foi pedida em casamento, símbolo de felicidade, do 

imaculado e sagrado, é o mesmo em que a jovem foi corrompida, e se torna também o 

espaço da desonra, da vergonha, da desgraça, gerando nela a sensação de desconforto 

que em alguns momentos a faz duvidar até de si mesma, da sua própria identidade. É 

possível observar em boa parte da obra de Júlia Lopes de Almeida essa convenção 

narrativa que dá voz à problemáticas que diz respeitam ao universo feminino e os 

espaços que a circundam, mulheres arraigadas em um sistema religioso patriarcal, em 

que tudo que pensam, digam e façam é algo passível de questionamento e/ou punição.  

 Eduardo Jordão, após a revelação de sua possível futura noiva, vai embora da 

casa da baronesa, reflexivo. Não surpreende o leitor o fato de um homem daquela época 

colocar em dúvida a dignidade de sua amada pelo fato de ela não ser mais virgem. O 

que surpreende é o fato de ela ter sido estuprada e, no lugar de receber apoio, ter sido 

simplesmente deixada sem nenhuma reação por parte do jovem.  

 

É uma mulher deshonrada. A pudica açucena de envergonhar 

sensitivas é uma mulher deshonrada... E eu amo-a! Que hei de fazer, 

agora? Abandonal-a... não seria digno nem generoso... Aquella 

confissão custou-lhe uma agonia! Se ella não fosse honesta não 

affrontaria assim a minha cólera, nem se confessaria àquelle que 

amasse só para não sentir a humilhação de o enganar. E o que é por 

ahi a vida conjugal senão a mentira, a mentira e, mais ainda, a 

mentira? (ALMEIDA, 1903, p. 18) 

 

 

 O noivo de Ruth, então, decide que o passado deve ficar no passado, que ele a 

ama, e a aceita, mesmo tendo sido desonrada e que tenha lhe sido tirada a pureza inata. 

Mas a impressão deixada no texto é a de culpa da vítima, por ter permitido que o ato 

acontecesse e por despertar a cólera no seu amado, contando o seu segredo guardado há 

tanto tempo. Eduardo Jordão desenvolve o sentimento de abjeção por sua amada, 

“attrahia e repellia a imagem de Ruth” (ALMEIDA, 1903, p. 18). Vale ressaltar até aqui 

como o espaço em que ocorreu o crime de estupro constrói e dá forma ao seu conteúdo 

e a relação entre estes.  

 A presença fantasmagótica daquele crime horrendo coloca a casa em uma 

posição onde coisas indizíveis acontecem. Os móveis coloniais, pesados, a falta de 

iluminação dentro da casa (porque não entra luz), cantos escuros, cortinas pesadas, 

constroem um ambiente sombrio, que guarda segredos aparentemente terríveis.  
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Para a heroína gótica, a casa às vezes não é um lar, mas uma prisão, 

ou pior, uma cripta. Claro, a investigação das críticas góticas sobre 

casas pouco “familiares” é amplamente informada pelo conceito de 

uncanny de Sigmund Freud, que descreve como um espaço familiar e 

íntimo se torna desfamiliarizado, precipitando o horror. (SOON, 2015, 

p. 13)51 

  

Com os preparativos para o casamento, a casa toda estava ocupada e 

movimentada, “só Ruth, ainda mais arredia e séria, se encerrava no seu quarto, sem 

intervir em coisa alguma” (ALMEIDA, 1903, p. 19). O suposto carinho que foi 

decretado ao serem consumados noiva e noivo, já não era tão presente assim, pois qual 

noiva se absteria de organizar seu próprio casório, se estes eram os poucos espaços 

participativos em que ela poderia se fazer presente. O casamento, como já foi citado 

aqui, é uma instituição inerente a vida da mulher, mais um espaço fechado e delimitado 

onde ela iria exercer funções pré-determinadas.  

 

Não obstante, as condições do casamento não implicavam a satisfação 

da amizade e ainda menos do desejo. Havia tantos imperativos a 

respeitar para se fazer um bom casamento, que amizade e ternura não 

intervinham, por assim dizer, na escolha do cônjuge. (BADINTER, 

ano, p. 46) 

 

 Mesmo tendo sido dito pelos noivos que gostavam um do outro, o casamento é 

um contrato que vai muito além do amor romântico. Eduardo Jordão, em certo momento 

decide continuar com Ruth não pelo fato de ter se afeiçoado pela moça, mas por achar 

que seria falta de generosidade desistir do casório tão de repente. Para a época, 

alimentar uma mentira era muito mais aceitável do que trazer verdades à tona.  

 São notórias as delimitações dos espaços em que a figura feminina é 

reapresentada na literatura, e o gótico feminino presume isso como prisões disfarçadas 

de amor e segurança.  

 
De qualquer modo, o simbolismo da casa e pela casa é extenso em 

nossa sociedade. De casa vêm também casamento, casadouro e casal, 

expressões que denotam um ato relacional, plenamente coerente com 

o espaço da morada e da residência. (DaMATTA, 1997, p. 38) 

 

 
51 For the Gothic heroine, the house is sometimes not a home but a prison, or worse, a crypt. Of course, 

Gothic criticisms’ investigation into unhomely houses is largely informed by Sigmund Freud’s concept of 

the uncanny, which describes how a familiar, intimate space becomes defamiliarized, thereafter 

precipitating horror (SOON, 2015, p. 13). 
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 Casa, casamento, casadouro, casal, quatro palavras referidas pelos estudiosos 

que resumem bem os espaços relacionados ao indivíduo feminino. No conto “O caso de 

Ruth”, a riqueza de elementos psicológicos, entre eles a angústia e a sensação de 

privação de liberdade, se relaciona densamente à sua espacialidade. Ruth, de 23 anos, 

que, do ponto de vista do narrador, já tarda a casar, se vê presa a memórias e paredes 

que decretam seu fim. Ao receber uma carta de seu noivo, que diz para esquecer o 

passado, a personagem se sente inconformada, 

 

O perdão que o noivo lhe mandava revoltava-a. Pedira-lhe ella que lhe 

narrasse a sua vida d'elle, as suas faltas, os seus amores extinctos? Não 

teria elle comprehendido a enormidade do seu sacrifício? Seria cego? 

seria surdo?... dono de um coração impenetrável e de uma consciência 

muda? (ALMEIDA, 1903, p. 19) 

 

 

 Como se observa, Eduardo Jordão assume que Ruth precisa ser perdoada pelo 

que lhe foi cometido, que é necessário esquecer o fato ocorrido, ora, como se fosse 

possível esquecer um estupro, um corpo violado, um espaço corrompido. Em “Os 

silêncios do corpo da mulher” (2003), Michelle Perrot fala sobre essa construção social 

perpetuada desde muito cedo na criação de meninas, a mesma diz que “o silêncio que as 

envolve é impressionante” (PERROT, 2003, p. 13), e que apesar de serem cerceadas no 

discurso,  

 

O corpo feminino, no entanto, é onipresente: no discurso dos poetas, 

dos médicos ou dos políticos; em imagens de toda natureza - quadros, 

esculturas, cartazes - que povoam as nossas cidades. Mas esse corpo 

exposto, encenado, continua opaco. Objeto do olhar e do desejo, fala-

se dele. Mas ele se cala. As mulheres não falam, não devem falar dele. 

O pudor que encobre seus membros ou lhes cerra os lábios é a própria 

marca da feminilidade. (PERROT, 2003, p. 13) 

 

 

 A feminilidade, supostamente, está em encobrir seus segredos e membros, mas 

que estes podem ser escancarados por outros e propriedade de quem assim se interessar. 

O corpo feminino pode ser comparado a uma casa, onde todos podem entrar e sair sem 

ao menos observar como está organizado aquele espaço. Perrot relata sobre as 

obscuridades do lar, principalmente em se tratando da vida das mulheres, 

 

Outra forma de silêncio, o que pesa sobre as violências de que as 

mulheres são alvo, apoia-se no direito privado, nos segredos de 

família e no pátrio poder. O abuso sexual, o incesto, do qual, muito 

mais do que os meninos, são as meninas as vítimas dos pais ou dos 

irmãos, enterram-se na obscuridade dos lares. É necessária muita 
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coragem, por parte dos interessados e mesmo da mãe, para ousar falar. 

Acima de tudo, porque é difícil provar que houve estupro. (PERROT, 

2003, p. 18) 

 

 Em seu silêncio, Ruth obsessivamente presumia as ações de seu noivo diante do 

casamento. Angustiada com a ideia de que seu futuro marido viesse à repeli-la ou até 

mesmo revelar o seu segredo, o que para ela seria muito pior do que somente um 

homem averso a sua pessoa.   

 

Talvez que, então, Eduardo a repellisse, a deixasse isolada no seu leito 

de nupcias, e fugindo para a noite livre fosse chorar lá fora o sonho da 

sua mocidade.. Sim, a sua noite de nupcias seria uma noite de inferno! 

Se elle fosse generoso ella adivinharia atravéz da doçura do seu beijo 

os resaibos da lembrança do primeiro amante; e quanto maior fosse a 

paixão, maior seria a raiva e o ciúme. (ALMEIDA, 1903, p. 19-20) 

 

 

 O desejo de uma morte suave surge surpreendentemente, é também um dos 

temas centrais do estilo de escrita gótica, um tema marginalizado pela era iluminada, é 

acolhido por aqueles que tinham a necessidade de conhecer mais coisas além da razão. 

No interior de uma casa é onde o ser humano resguarda boa parte da vida até a sua 

morte, ela se torna testemunha de fatos e acontecimentos, muitos destes também 

morrem ali sem se tornar conhecimento de ninguém. 

 A morte para Ruth pode ser interpretada como uma forma de libertação, do seu 

segredo, das suas amarras e das instituições que a cerram, uma morte que a salvaria de 

sua desesperada angústia. A morte de mulheres jovens e belas também se faz presente 

enquanto elemento da estética gótica, a morbidez e a degradação dos corpos femininos 

são ressaltadas como adjetivos de positividade. No século XIX, vários eram os ditos 

populares que desabonavam as mulheres, como por exemplo  

 

“morte da mulher e vida do cavalo, fazem rico o homem", ou então: 

"Luto da morta dura até a porta", ou ainda: "O homem tem dois belos 

dias na vida: quando se casa e quando enterra a mulher". Pela razão 

simples de que, com uma nova esposa, recebia-se um novo dote. 

(BADINTER, 1980, p. 49) 

 

A morte de mulheres não era mal vista ou algo a se lamentar. Apesar disso, é a 

relação destas com o mundo físico que alimenta e sustenta a sua reapresentação. “Nisso 

é fundamental não perder de vista que o ‘morto’ é sempre o elemento que deixou o 

cenário abusiva e abruptamente, mas que ainda mantém um elo potente com os que 

ficaram” (DaMATTA, 1997, p. 116). Em muitos textos de estilo gótico, a morte é 
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tratada como um passe para a liberdade, mas estes mortos continuam a assombrar os 

seus vivos no intuito de trazer à tona segredos desestabilizantes.  

 

O gótico é, uma barbárie sofisticada. É paixão pela vida coberta pelo 

simbolismo da morte. É um amor cínico pelo sentimento. É uma 

combinação de extremos como sexo e morte. É utilizar a escuridão 

para iluminar. É acreditar que a obrigação é vã e vaidade é um dever. 

É a compulsão por fazer a coisa errada por todos os motivos certos 

[...]. É a negação da realidade e a transferência da fé para o 

imaginário. É o profano, o sinistro, o estranho (BADDELEY, 2005, p. 

19). 

 

Ruth desejava uma morte tranquila, que a fizesse sonhar “e quanto déra para que 

nesse sonho fosse um beijo de Eduardo que lhe pousasse nos labios!” (ALMEIDA, 

1903, p. 20). Como essência para o romantismo, a morte é vista e até endeusada, talvez 

a própria personagem já se sentisse morta em vida. Entre o amor pelo seu noivo e o 

desejo pela morte, conforme sugere o narrador, a ideia na história é a de que Ruth opta 

pelo suicídio como forma de redenção para sua angustia, “de lucto a casa. Ramos e 

coroas virginaes entravam a todo o instante. Quem saberia explicar a morte de Ruth? 

foram achal-a extendida na cama, já toda fria” (ALMEIDA, 1903, p. 20), a casa da 

Baronesa se encontrava enlutada, um luto que antes era singular, se torna coletivo. A 

decoração fúnebre de círculos com ramos e flores virginais, nos remete quase que 

automaticamente ao sentimento de pureza do ser, daquele ser que jaz morto, mas de 

pureza intacta.  

De acordo com Walker (1988, p. 4), os círculos têm um significado que vale a 

pena ressaltar “o círculo foi associado à ideia de um espaço protegido ou consagrado, o 

centro da pátria mãe”52, espaço consagrado, de pureza, assim Ruth era conhecida. Essa 

dualidade vivenciada pela personagem, a violação física de seu corpo e a suposta pureza 

que lhe foi imputada, uma ambiguidade moral que não foi possível suportar, causando 

assim a sua decadência. Nas palavras de Leal (2008, p. 212) que comenta sobre a autora 

Livia Garcia-Roza, ela diz, 

 

[...] o processo de construção da identidade de gênero no seio da 

família nuclear burguesa e como isso pode trazer adoecimento para o 

indivíduo, em especial às mulheres retratadas, que chegam a criar uma 

linguagem fraturada num terreno marcado pela falta de comunicação.  

 

 

 
52 The circle was associated with the idea of a protected or consecrated space, the center of the 

motherland [...] (WALKER, 1988, p. 4). 
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 O silenciamento adoece as mulheres ao ponto de levá-las, muitas vezes, à 

insanidade, ao isolamento, à decadência, à morte. Os papéis criados para as figuras 

femininas no ambiente doméstico foram forjados através de muito sofrimento, 

ansiedade, depressão, angústia, terrores e horrores de mulheres. Ruth era apenas mais 

uma que entrava para a imensa lista daquelas que não suportaram guardar sua dor e 

conviver com o fantasma que a assombrava.  

A personagem encontrava-se, então, em seu caixão e sendo velada no casarão 

sombrio em que vivia, “agora estava entre as duas janellas, na grande sala sombria, 

espalhando sobre o fumo da eça as suas rendas brancas e o seu fino véo de noiva. 

Parecia sonhar com o desejado esposo [...]” (ALMEIDA, 1903, p. 20). Nota-se o que 

Baddeley (2005) denomina de “combinação de extremos”, rendas brancas e véu de 

noiva sobre um cadáver frio que parece sonhar. A escuridão que permeia a sala onde o 

corpo foi velado, para muito além de apenas nos passar essa sensação de medo, tristeza 

e luto, pode também ser vista como algo que contém segredos, e, dentro de uma 

estrutura patriarcal, nada é mais importante do que manter esses segredos femininos 

contidos. 

O estilo gótico feminino na literatura, geralmente, nos aponta as fissuras do 

sistema patriarcalista e como podemos subverter esse sistema através dessas fissuras. 

Ruth é vítima de uma sociedade opressora em meados do século XIX, uma visão 

simplista sobre um contexto mais obscuro. O apontamento do espaço apresentado no 

conto provoca reflexões sobre a relação entre ficção e realidade, pois, no contexto 

social, a opressão ainda se perpetua até o século XXI.  

 
Entravam já para o enterro e foi só então que uma voz disse alto, 

sahindo da penumbra d'aquella sala antiga [...] (ALMEIDA, 1903, p. 

20) 

- Vae ficar com o padrasto, no mesmo jazigo... (ALMEIDA, 1903, p. 

21) 

- Que ! seria ainda para o outro aquelle corpo angélico, tão castamente 

emmoldurado nas roupas do noivado ? Seria ainda para o outro 

aquella mocidade, aquella criatura divina, que deveria ser sua?! 

(ALMEIDA, 1903, p. 21) 

 

Nos três excertos acima citados, ainda é possível observar que, nem morta, Ruth 

obteve descanso. O pressentimento que a jovem tinha ainda em vida, denota verdade 

quando Eduardo Jordão demonstra todo o seu rancor e ciúmes ao ouvir alguém dizendo 

que ela será enterrada junto de seu algoz.  

A figura feminina estava presa a um trauma do passado e não conseguia dele 

escapar pois, ironicamente, o repúdio que sentia deste a impedia de falar sobre e lidar 
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com a questão, sendo assim condenada a um limbo sem julgamento e sem perdão. Ela 

estava morta em vida e perpetuou somente o momento traumático vivenciado naquela 

casa, espacialmente corporificada.  

Nossa personagem principal, desde o início da narrativa é cercada por um espaço 

de caráter sombrio, optou pela morte na tentativa de se ver livre do fantasma que a 

perseguia, e mesmo morta, será aprisionada junto àquele que ela mais temia. O texto é 

permeado por essas ambivalências góticas que resultam na tensão da leitura.  

Eduardo Jordão mostra-se inconformado com a notícia de que sua noiva, vestida 

com as roupas da cerimônia que deveria ser o casamento deles, iria agora para os braços 

de outrem, e o pior, para os braços daquele que a teve forçosamente como amante.  

  

Com o padrasto, noites e dias... fechados... unidos... sós! Fora para 

isso que ella se matara, para ir ter com o outro! (ALMEIDA, 1903, p. 

21) 

 

Allucinado, ciumento, Eduardo arrancou então num delírio o véo e as 

flores de Ruth, e inclinando um tocheiro pegou fogo ao panno da eça. 

(ALMEIDA, 1903, p. 21) 

  

 Para muitas culturas, o fogo é símbolo de purificação, regeneração e libertação 

da alma, uma chave que guia o espírito para fora de sua prisão terrena, o corpo físico. O 

corpo feminino era em si um aprisionamento do indivíduo, um espaço subjetivo que 

ainda hoje desperta o interesse de muitos estudiosos. Ao atear fogo ao corpo de Ruth, 

seu noivo, possivelmente, estaria vingando a violação de sua amada ainda em vida.  

 

A ideia heraclitiana do fogo como agente de destruição e regeneração 

é reproduzida nos Puranas indianos e no Apocalipse. Gaston 

Bachelard lembra o conceito de fogo dos alquimistas como "um 

elemento que opera no centro de todas as coisas", como um fator 

unificador e estabilizador.53 (CIRLOT, 1990, p. 106) 

 

 Colocando em xeque, a percepção da realidade, a narrativa termina com os 

dizeres, “e a todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morta em um 

extasi, como se fosse aquillo que ella desejasse...” (ALMEIDA, 1903, p. 21). 

Para Ruth, a morte foi a forma de libertação encontrada para seus terrores e 

angústias, talvez se refugiando na crença de que aquilo seria a salvação de sua alma ou 

uma punição merecida. Sandra Guardini Vasconcelos diz que “a ligação com o exótico 

 
53 The Heraclitean idea of fire as the agent of destruction and regeneration is reproduced in the Indian 

Puranas and in the Apocalypse. Gaston Bachelard recalls the alchemists’ concept of fire as ‘an Element 

which operates in the centre of all things’, as a unifying and stabilizing fator (CIRLOT, 1990, p. 106). 
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e o desconhecido” é um elemento que a literatura gótica tem em sua estética 

(VASCONCELOS, 2002, p. 119). 

Elementos fantásticos também podem contemplar essa narrativa, como uma 

morta poderia sorrir? A narrativa se conclui nessa intervenção do mundo palpável, ora 

mostrando uma explicação plausível e realista, ora dando um toque de sobrenatural, ou 

levantando um enigma, o/a autor (a) deixa o leitor sem explicação alguma (TODOROV, 

2006). Julia Lopes de Almeida, aparentemente, deixa uma reflexão amparada na dúvida: 

Ruth realmente encontrou liberdade com sua morte ou permanece como vítima do 

padrão de vida instituído para ela?  

 

4.2 O feminino revisitado em “O jardim selvagem”, de Lygia Fagundes Telles 

 

Nos anos inicias em que o gótico se desenvolveu enquanto estilo literário em 

meados do século XVIII, na ação da figura feminina, o medo e a morte sustentavam a 

relação de poder do homem em detrimento da condição da mulher, vítima de violências 

tanto físicas como psicológicas. Ao entrarmos no século XIX, nos deparamos com uma 

outra forma de reapresentação do feminino, como por exemplo “a busca por 

independência e a contestação do domínio masculino” (FRANÇA; SILVA, 2015, p. 51). 

De acordo com Botting (1995), o estilo gótico de escrita foi muito utilizado para 

a representação dos excessos e transgressões da racionalidade e da moralidade. Com um 

mercado de consumo crescente, e mulheres enquanto parte importante da constituição 

deste mercado de leitores (as), também cresceu o número de mulheres escritoras falando 

sobre temáticas antes desconhecidas. Ressalta-se que, mesmo que marginalizado, o 

gótico na escrita não atingia as classes marginalizadas, pois manteve-se em classes 

médias e altas, apreciado por aquelas que podiam ter acesso à educação e leitura.  

No início do século XX, pode-se começar a observar uma transição no que diz 

respeito à representação da mulher na literatura. Nos primórdios do romance gótico 

feminino, nos deparamos com seres frágeis, sensíveis e assujeitadas; na trajetória de 

disseminação literatura, verificam-se figurações de sujeitos desejantes, mulheres 

opiniosas e sensuais, o que, de acordo com a sociedade patriarcal esse estereótipo 

constitui uma ameaça ao lugar confortável ocupado pelo homem, pois este pode vir a 

ser corrompido pela carne impura do sujeito feminino. Nos arquétipos representativos 

da condição feminina, Eva e Lilith, observamos facetas da dualidade da mulher que 

sustentam os perfis consagrados na literatura. Sobre tais arquétipos, convém lembrar:  
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Eva representa submissão, dependência, culpa, curiosidade, fraqueza, 

inferioridade, emotividade e maternidade, ao passo que Lilith é 

símbolo de liberdade, independência, igualdade, desejo, desejo, 

sensualidade, instintividade, opinião, rancor, vingança, inveja, solidão 

e morte. (PIRES, 2008, p. 10) 

 

 

 A análise a seguir estará voltada para a concepção de mulher baseada no perfil 

de Lilith, que, no mundo atual, configura-se como uma apropriação metafórica do 

sujeito transgressor, aquela que luta por sua alforria, por sua identidade própria e por 

seu livre arbítrio na hora de fazer escolhas. No romance lygiano, a figura feminina, que 

associamos ao arquétipo de Lilith, se chama Daniela, personagem misteriosa, madura, 

decidida; Daniela é um signo, indiciador da imagem de um “jardim selvagem”, pois 

muito se vê, mas pouco se sabe sobre esta figura.  

O conto “O jardim selvagem” foi publicado em 1970 na coletânea O jardim 

selvagem, depois integrou a obra Mistérios e Antes do baile verde. A narrativa é 

marcada pela subversão do papel tradicional feminino, principalmente de assuntos 

concebidos como tabus, em uma época em que o patriarcalismo dominava mais a 

sociedade. O conto possui linguagem objetiva e clara, apesar de gerar algumas 

incertezas em relação aos fatos narrados, um recurso comum na literatura fantástica e 

prestigiado na ficção lygiana. Em sua obra, Lygia Fagundes Telles retrata a nova mulher 

do século XX. O conto em pauta situa Daniela como uma mulher de posses, 

independente, que comanda sua vida e toma as devidas decisões. Em oposição, outras 

personagens no entorno da ação central: a tia Pombinha, as cozinheiras e Ducha, a 

adolescente que narra o conto - é sob a perspectiva desta menina que acompanhamos o 

desenrolar dos fatos narrados. Ducha é apresentada como uma inexperiente, que nem 

para Daniela nem para tia Pombinha, configura-se como uma ponte, ser intermediário e 

em quem pairam as dúvidas e os mistérios.   

A história se inicia com uma fala intrigante do tio Ed, a única personagem 

masculina em destaque, que diz: “Daniela é assim como um jardim selvagem [...] como 

um jardim selvagem” (TELLES, 1965, p. 74). Pelo que podemos inferir, a partir da voz 

da personagem, esse testemunho é direcionado para Ducha, quem nada entende do 

sentido da metáfora “jardim selvagem”. Tio Ed, enamorado, representando o amor 

romântico como uma crença, a busca incessante pela felicidade plena, talvez enxergue 

em Daniela uma mulher livre, uma companheira na qual ele encontra segurança.   

Ed, irmão caçula de Tia Pombinha, vai até a casa da mesma para comunicar que 

estava casado. Pombinha, considerada uma mãe para o seu irmão, se sentiu muito 
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ofendida pelo fato de ele ter casado sem festa, sem família, sem cerimônias. Já vestida 

para dormir, Tia Pombinha vai ao quarto de Ducha choramingando sobre o comunicado 

recebido mais cedo, 

 

O Ed casado, imagine! Até parece mentira, o meu querido Ed casado 

há mais de uma semana. Mas por que não me avisou, Cristo-Rei! 

Como é que ele se casa assim, sem participar… Que loucura! 

 

Decerto não quis dar festa.  

 

Mas não seria preciso festa, eu só gostaria de saber – choramingou, 

fazendo bico. (TELLES, 1965, p. 74) 

 

 Pombinha recorda do zelo que ela passou a ter pelo seu irmão quando a mãe 

deles havia morrido. Mulheres, no geral, possuem em seu histórico essa cultura 

enraizada de cuidadora, seja dos mais novos, dos mais velhos ou de seus iguais, 

aspectos que fundamentaram no imaginário coletivo essa figura feminina e que “na 

divisão do trabalho, tenham ficado com as tarefas do corpo, da procriação, da casa, da 

agricultura, da domesticação dos animais, do servir-cuidar-nutrir, perdendo assim sua 

capacidade como sujeito” (TEDESCHI, 2012, p. 11).  

 Historicamente, meninas e meninos foram instruídos e educados de formas 

diferentes. Ed, mesmo já adulto, ainda era visto como um menino por sua irmã mais 

velha, que se sente responsável por ele e pelos caminhos que ele trilha. “E essa moça, 

Cristo-Rei? Ninguém sabe quem ela é...” (TELLES, 1965, p. 75). Pombinha estava 

inconformada com a discrição extrema de seu irmão e ao mesmo tempo preocupada 

com quem era Daniela que, supostamente, fez com que o seu pequeno Ed agisse dessa 

forma. 

 Retomando a fala sobre Daniela, como no início, descrita por seu então marido 

como um jardim selvagem e que deixou Ducha intrigada, observamos que, mesmo 

desconhecendo sua história, é possível levantar algumas possibilidades em torno da 

ideia sustentada pelo homem, da mulher sinônimo de jardim selvagem. Daniela ocupa 

um espaço carregado de mistérios, ela ocupa lugares outros, lugares do além da casa, e 

para muitas pessoas isso ainda podia parecer assustador para a época, que mulher ousa 

ocupar outro lugar que não o seu trono no lar?  

 Muitas análises se fixam e refletem sobre os espaços internos, aqui nesta análise 

o nosso interesse investigar os espaços do fora. Aparentemente, Daniela possuía um 

comportamento desviante do geral, das normas exigidas para as mulheres, um jardim 
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selvagem. Levando em conta essa comparação feita aos jardins, Foucault (1984, p. 118) 

também comenta algo instigante sobre tais espaços, 

 

Não se deve esquecer de que o jardim, espantosa criação agora 

milenar, tinha, no Oriente, significações muito profundas e como que 

superpostas. O tradicional jardim dos persas era um espaço sagrado 

que, dentro de seu retângulo, devia reunir quatro partes representando 

os quatro cantos do mundo, tendo no meio um espaço mais sagrado 

ainda que os demais, que era como o centro, o umbigo do mundo 

(onde ficavam a fonte e o jato d’água); e toda a vegetação do jardim 

devia distribuir-se nesse espaço, dentro dessa espécie de microcosmo. 

 

 

 Desde o início dos tempos mais antigos, os jardins eram vistos como lugares 

sagrados, uma micro representação de todo o mundo, um lugar de paz, de alegria, mas 

também de mistérios e reflexões. Preciosidades e belezas eram encontradas nos jardins 

sejam estes de colônias ou de palácios. No conto, Ducha, uma jovem menina não 

conseguiria desvendar tal comparação feita pelo seu tio Ed, mas, à primeira vista, 

confiava na escolha feita por ele. 

Para os mais religiosos, o jardim do Éden, espaço que supostamente deu início 

ao mundo, era um mundo por si só, e Eva, mulher feita para Adão, a princípio vivia 

nesses espaços abertos, porém, com base nessa personagem mítica, é a ela que também 

devemos a nossa clausura, após cair na dita tentação de comer o fruto proibido ela 

rompe com o acordo feito ao Pai. Então, a partir do arquétipo feminino, essa visão de 

que a mulher é uma criatura perigosa, sedutora e impura vem sendo repetida e tida como 

verdade para muitos. A figura feminina que vivia livre em jardins passa a ocupar 

espaços fechados e limitadores, talvez para conter sua hipotética natureza de degradação 

carnal.   

 

Essa inter-relação pode ser mais bem observada, por exemplo, na 

tradicional divisão do espaço público e do privado em termos de 

gênero, na construção do espaço do lar como uma esfera íntima e 

feminina, na mobilidade dos sujeitos enquadrados em um sistema 

diferenciado por questões de gênero, ou mesmo na delimitação de 

zonas de violência que afetam diretamente homens e mulheres de 

forma distinta, entre outros. (ALMEIDA, 2015, p. 20) 

 

 Os estudos sobre o gótico feminino realçam o espaço supostamente para ser 

apreendido como elemento relacionado às questões de gênero. Preocupações com os 

espaços do ser e do devir se tornam frequentes na literatura feminina e feminista. No 

Brasil, elementos do gótico feminino são configurados, começando pelos interiores da 



97 

 

casa e transcendendo para os espaços abertos e urbanos. Conforme Carola Saavedra 

(2012, p. 32), no artigo intitulado “O fantasma da literatura feminina”, 

 

Chegam os anos 1960, 1970, e com eles novas mudanças, talvez as 

mais radicais: as mulheres saem da casa e passam a ocupar lugares 

antes exclusivos aos homens, surgem advogadas, executivas, 

engenheiras. É também a época em que adquire maior força a luta 

pelos direitos da mulher. Como é muito comum em momentos de 

embate, há uma radicalização dos papéis, e é também nessa busca por 

novos espaços que surgem conceitos totalizadores, entre eles o de 

literatura feminina. 

 

 

 Com esses novos ventos soprando na literatura feminina, como já foi dito em 

outro momento, temas concernentes ao modo de figurar a mulher são constantemente 

utilizados na literatura contemporânea. Há ocasiões em que a literatura, a estética, a 

política, a arte não conseguem ser dissociadas e se tornam um ato de mudança, de 

revolução. No conto “O jardim selvagem”, podemos observar a transição e a dualidade 

do sujeito feminino, Tia Pombinha, ainda muito presa à domesticidade das normas que 

são ditadas para as mulheres, sempre tinha memórias passadas com o seu pequeno Ed,  

 

[...] Não sei, não sei, mas foi como se eu estivesse vendo Ed menino 

outra vez. Tinha pavor do escuro, só queria dormir de luz acesa. Papai 

proibiu essa história de luz e não me deixou mais ir lá fazer 

companhia, achava que eu poderia estragá-lo com muito mimo. Mas 

uma noite não resisti e entrei escondida no quarto. (TELLES, 1965, p. 

75) 

 

 

 Na estética gótica, observamos a recorrência de alguns espaços que são mais 

privilegiados em detrimento de outros, como o castelo, o espaço religioso, o espaço 

doméstico e a natureza (MENON, 2007, p. 30). O Ed menino que dormia sozinho em 

seu quarto tinha medo do escuro, sua irmã Pombinha era quem o acalentava e trazia 

segurança para aquele espaço doméstico, onde ele não se sentia confortável em estar. Ed 

sempre foi um menino melindroso, pacato, introspectivo, até mesmo ao atingir a vida 

adulta. O fato de ter perdido a mãe muito cedo o deixou assim.  

 Talvez o medo do escuro, o medo do desamparo, o medo do espaço interno da 

casa, como, por exemplo, do seu quarto de criança, tenha contribuído para que Ed tenha 

escolhido Daniela como sua companheira e esposa, porque ela era uma mulher 

destemida. Daniela está envolta em um dos temas ricos ao gótico, o da natureza, do 

jardim. Na literatura, em espaços abertos como a natureza, podemos encontrar todo e 
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qualquer tipo de ameaça, “encarnada em seres naturais ou fantásticos” (MENON, 2007, 

p. 32).  

 

Em vista disso não é sem propósito que abundam as descrições de 

uma natureza sombria e misteriosa – a floresta cerrada e inacessível, 

geralmente envolta em brumas, salpicada por charnecas, sacudida por 

tempestades e recortada por precipícios assustadores. Tal espécie de 

descrição é valorizada, uma vez que, quase sempre, as personagens 

góticas apresentam estados anímicos, fóbicos, melancólicos, 

desequilibrados. Sendo assim natureza e personagens fundem-se num 

mesmo processo de emoção, aquela revelando e ampliando o interior 

destes. (MENON, 2007, p. 33) 

 

Daniela, assim como a natureza sombria e misteriosa comentada por Menon, é 

assim inserida no conto, um jardim cerrado, de onde poucos ou quase nenhum ser vivo 

obtém conhecimento.  

O gótico e o fantástico podem ser vistos como estilos de escrita que nos levam 

para fora dos caminhos das ocorrências familiares e cotidianas. Em seu conto, Lygia 

Fagundes Telles se encarrega de nos deixar em um limbo de informações. Ed vaga em 

meio à natureza selvagem de Daniela, e um dos poucos meios pelos quais podemos 

fazer alguma inferência ocorre nas falas da Ducha, que, sempre à espreita, ouve as 

conversas ou está dentro delas como a jovem curiosa que é.  

Histórias de mistério e assustadoras fazem parte da arte há muito tempo. O medo 

é um sentimento inerente ao ser humano, em demasia pode nos fazer suspeitar de tudo o 

que nos cerca ou pode nos levar a segurança que precisamos para manter nossa vida.  

No conto em análise, tia Pombinha “tinha mania de ver mistério em tudo, até no 

nosso limoeiro que dava às vezes uns limões adocicados. Não passava um dia sem falar 

nos tais pressentimentos” (TELLES, 1965, p. 75), disse a narradora Ducha, deixando o 

leitor desacreditado em certos comentários que Pombinha faz. Em seu último encontro 

com Ed, ela teve a impressão de que algo estava errado e não largou dessa ideia deste 

então. Ducha, intrigada, questiona sua tia sobre tais pressentimentos, indagando sobre o 

sentimento de apreensão que tanto perturbava Pombinha. “Mas por que ele tinha de ter 

medo?” (TELLES, 1965, p. 75). Eis que ela responde “Aí é que está… Quem é que 

pode saber? Ed sempre foi muito discreto, não é de se abrir com a gente, ele esconde. 

Que moça será essa?!” (TELLES, 1965, p. 75). 

A leitura do conto conduz a uma visão subjetiva de Daniela, pois ao leitor não é 

dado um retrato definido de seu perfil que contribua para uma concepção mais precisa 

de sua identidade. Nas narrativas do gótico tradicional, as personagens femininas são 
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geralmente caracterizadas como indivíduos puros, castos, choronas e débeis. No gótico 

feminino, por sua vez, novas figurações da mulher deslocam também o modo de 

representar seus dramas, uma vez que, elas saem de uma posição de vítimas e passam a 

ocupar um posto de dominação, a femme fatale. 

 

Um contraste feminino da heroína gótica frágil, adorável e de bom 

coração é sua contraparte ficcional, a imperiosa e sombria femme 

fatale, ou mulher fatal. O tipo de personagem é tão antigo quanto 

Lilith no Jardim do Éden e as fascinantes Medusa e Medéia na 

mitologia grega. A mulher fatal assume vários disfarces e poses [...]. 

(SNODGRASS, 2005, p. 120)54 

 

 A heroína do gótico feminino desponta como uma nova forma de representação 

na literatura. Porém, a dualidade mítica que sustenta os arquétipos sobre a mulher não é 

recente. De acordo com Delumeau (2009, p. 312), 

 

Essa ambiguidade fundamental da mulher que dá vida e anuncia a 

morte foi sentida ao longo dos séculos, e especialmente expressa pelo 

culto das deusas-mães. A terra mãe é o ventre nutridor, mas também o 

reino dos mortos sob o solo ou na água profunda. É cálice de vida e de 

morte. É como essas urnas cretenses que continham água, o vinho, o 

cereal e também as cinzas do defunto [...]. Daí as múltiplas lendas e 

representações de monstros fêmeas.  

 

 

 No folclore brasileiro, temos muitos exemplos de monstros fêmeas, lendas que 

envolvem mulheres e seus poderes sobrenaturais como a Iara mãe d’água, vista como 

protetora dos rios, uma mulher bela e dissimulada que atrai homens para a morte por 

afogamento. Outro exemplo digno de nota é, a mula sem cabeça, que remete ao 

feminino sedutor, aquela que se envolve numa relação amorosa com um padre, por isso 

é condenada a vagar pelas ruas da cidade à noite, assustando pessoas e animais. O que 

distingue essas mulheres das outras em geral é a sua ousadia, a beleza, a sedução e o 

mistério, seres que assumem a condição de sujeito e, assim, saem do lugar de 

dominadas para dominadoras.  

 Ducha, curiosa para saber mais sobre esta mulher que agora é praticamente da 

família, indaga um pouco mais Tia Pombinha sobre Daniela, “ela é bonita, tia?” 

(TELLES, 1965, p. 75) pergunta a jovem adolescente, “Ed disse que é lindíssima. Mas 

não é tão jovem assim, parece que tem a idade dele, quase quarenta anos...” (TELLES, 

 
54 A womanly foil of the frail, lovely, and goodhearted Gothic heroine is her fictional counterpart, the 

imperious, darkly emotional femme fatale, or fatal female. The character type is as old as Lilith in the 

Garden of Eden and the entrancing Medusa and Medea in Greek mythology. The fatal female takes 

numerous guises and poses [...] (SNODGRASS, 2005, p. 120). 
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1965, p. 75), Ducha replica, “E não é bom? Isso de ser meio velha” (TELLES, 1965, p. 

75). O que sabemos até então é que Daniela é uma mulher muito bonita, beirando aos 

quarenta anos e que, antes do Ed, possivelmente era solteira e sem filhos. Convém 

ressaltar que no início do século XX esse estatuto de mulher ainda configurava uma 

curva fora da regra.  

 

Na França, as aristocratas foram as primeiras a praticar a arte de viver 

sem filhos. Mais liberadas das preocupações materiais, tendo tempo e 

dinheiro em abundância, elas parecem ter ilustrado, antecipadamente, 

o princípio de Tocqueville, segundo o qual são as pessoas mais 

favorecidas que mais dificilmente suportam a menor alienação. Tendo 

talvez considerado que seu tempo seria melhor empregado em fazer 

algo diverso daquilo que qualquer outra mulher poderia fazer em seu 

lugar, por algum dinheiro, elas adotaram uma vontade de distinção e 

de poder. (BADINTER, 1980, p. 102) 

 

 

 Assim, Daniela vive em boas condições financeiras e não está submissa a 

suportar qualquer alienação. Não tem filhos, por isso pode dedicar seu tempo a outras 

coisas, supostamente, mais importantes para ela, tornando a vida mais favorável a si 

mesmo e não a outrem. Outra característica comumente atribuída a mulheres que não 

têm filhos é a estranheza, a aversão, algo que de certo modo as monstrualiza, pois toda 

mulher supostamente foi feita para ser mãe, obedecendo assim a sua natureza. Tais 

características talvez sejam uma das maiores preocupações de Tia Pombinha.  

 Na ação narrativa, antenada com os burburinhos e fofocas entre as cozinheiras 

da casa de Tia Pombinha e da casa de Ed e Daniela, a irmã preocupada vai colhendo 

informações sobre essa mulher misteriosa. É o que se verifica no comentário dirigido à 

Ducha 

 

Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles 

passou por aqui, é amiga da Conceição. Contou que ela se veste nos 

melhores costureiros, só usa perfume francês, toca piano... Quando 

estiveram na chácara, nesse último fim de semana, ela tomou banho 

nua debaixo da cascata. (TELLES, 1965, p. 76) 

 

Ambas ficaram perplexas com tal descrição, Ducha ainda pergunta novamente 

“nua?” (TELLES, 1965, p. 76), e sua tia responde “nuinha” (TELLES, 1965, p. 76). Isso 

despertou uma estranheza enorme nas duas que ainda não faziam ideia de quem era essa 

mulher tão cheia de liberdades, posses, talentos. A liberdade feminina por muito tempo 

não era vista com bons olhos, a cultura da abstenção dos prazeres e a restrição à 

maternidade eram instituídas para os indivíduos femininos desde o seu nascimento. 

Daniela, aparentemente remete a essa figura feminina que foge à regra, senhora 
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independente, ativa e que “parece ter o dom de enfeitiçar, como também de intimidar o 

Tio Ed” (BATISTA; SILVA, 2017, p. 34), tornando ele um sujeito dependente e 

subordinado. 

 A narradora Ducha sempre nos põe a questionar sobre os diálogos com a sua tia, 

pois acha que em tudo ela exagera e que em muitos momentos o que parece ser 

preocupação com o irmão, não passa mesmo é de ciúmes. “Sabia até o nome do 

complexo, era um complexo de irmão com irmã” (TELLES, 1965, p. 76). Por mais de 

uma vez, Ducha contesta as ideias, ocupando ali um espaço intersticial, o espaço do ser 

e o do não ser. “Se queria tanto conversar, por que não se lembrou de trazer os doces? 

Para comer tudo escondido, não é?” (TELLES, 1965, p. 76). Como se observa nas 

passagens, Ducha mantém viva essa desconfiança sobre a pessoa de sua tia durante 

quase todo o enredo.  

 E então surge uma informação que desperta ainda mais a curiosidade de Ducha, 

de Tia Pombinha, e por que não a curiosidade do(a) leitor(a) que acompanha o desfecho 

da narrativa? 

 

- Diz que anda sempre com uma luva na mão direita, não tira nunca a 

luva dessa mão, nem dentro de casa [...].  

- Usa uma luva? 

- Na mão direita. Diz que tem dúzias de luvas, cada qual de uma cor, 

combinando com o vestido. 

- E não tira nem dentro de casa? 

- Já amanhece com ela. Diz que teve um acidente com essa mão, deve 

ter ficado algum defeito... 

- Mas por que não quer que vejam? 

- Eu é que sei? Como Ed nem tocou nisso fiquei sem jeito de 

perguntar, essas coisas não se perguntam. Casado, imagine... Deve dar 

um marido exemplar, desde criança foi muito bonzinho, você 

precisava ver a pérola de menino! Uma verdadeira pérola... (TELLES, 

1965, p. 76).  

 

 Trata-se de uma passagem que chama a atenção para a luva utilizada por Daniela 

em sua mão direita e que se constitui em um mistério dentro da narrativa de Lygia. De 

acordo com Cirlot (1990, p. 119), em seu dicionário de símbolos, existe toda uma 

referência no tocante à luva na mão direita, e ele diz, 

 

Luvas, uma vez que são usadas nas mãos, derivam seu simbolismo 

delas. De especial interesse é a luva direita, por causa do costume 

cerimonial de removê-la quando alguém se aproxima de uma pessoa 

de posição superior, ou de um altar, ou do Senhor. Este costume tem 

duas raízes simbólicas: na medida em que implica uma luva de cota de 

malha, significa desarmar-se perante o superior; ao mesmo tempo, 

uma vez que a mão direita pertence à voz e ao lado racional do 
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Homem, é um costume que sugere franqueza e a franca revelação de 

sua mente.55 

 

 

 Apesar de ainda ser um mistério para os seres ficcionais o motivo pelo qual 

Daniela usa somente uma luva em sua mão direita, ao acessório atribui-se uma 

simbologia relacionada à sabedoria, à nobreza, à franqueza e a uma mente aberta. A 

pessoa não se deixa levar por qualquer subordinação que não seja “de posição superior, 

ou de um altar, ou do Senhor”, como comenta Cirlot (1990). Este símbolo também 

representa o lado racional do ser humano, lado este mais instituído aos homens. Porém, 

no conto lygiano, observamos uma suposta troca de papéis: de um lado, a mulher 

enquanto representante desta racionalidade, do outro lado, o retrato de homem, Ed, 

como um ser sensível, bonzinho, uma pérola, como bem o descreveu sua irmã. A mão 

direita representa, além de racionalidade, a virilidade, o consciente, o lógico (CIRLOT, 

1990), todas características incomuns ao indivíduo feminino, como normalmente 

representado.  

 Em uma manhã de sábado, uma visita feita por Daniela à Tia Pombinha motiva a 

personagem a mudar totalmente de opinião sobre o que outrora pensara sobre sua 

cunhada, como se observa na passagem do conto a seguir. 

 

- Ah você não imagina como é encantadora! Nunca vi uma beleza 

igual, que encanto de moça! Tão natural, tão simples e ao mesmo 

tempo tão elegante, tão bem cuidada... Foi tão carinhosa comigo.  

Fiquei olhando para as pernas finas de tia Pombinha com as meias 

murchas cor de cenoura. Bom, então tudo tinha mudado.  

- Quer dizer que a senhora gostou dela?  

- Muito, fiquei mesmo cativada! E trouxe presentes, venha ver – disse 

puxando-me pelo braço. – Três corte de seda finíssima para mim e 

para você uma boneca francesa... Loura, loura! (TELLES, 1965, p. 77) 

 

 Ducha replica “tenho ódio de boneca” (TELLES, 1965, p. 77), então ocorre uma 

transição nesse espaço intersticial que até então ela ocupava. A jovem narradora, que até 

então somente tinha curiosidade em saber sobre Daniela, passa a nutrir certa suspeita. 

Até que um dia, no mês seguinte, em uma conversa com a agora ex cozinheira da casa 

de seu tio Ed, a narradora Ducha ficou cismada,  

 

 
55 Gloves, since they are worn on the hands, derive their symbolism from them. Of special interest is the 

right-hand glove, on account of the ceremonial custom of removing it when one approaches a person of 

higher rank, or an altar, or the Lord. This custom has twin symbolic roots: in so far as it implies a glove 

of mail, it signifies disarming oneself before one’s superior; at the same time, since the right hand 

pertains to the voice and to the rational side of Man, it is a custom which suggests candour and the frank 

disclosure of one’s mind (CIRLOT, 1990, p. 119). 
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- Seu tio é muito bom, coitado. Gosto demais dele – começou ela 

enquanto beliscava um bolinho que Conceição tirara da frigideira. – 

Mas não combino com dona Daniela. Fazer aquilo com o pobre do 

cachorro, não me conformo! 

- Que cachorro? 

- O Kleber, lá da chácara. Um cachorro tão engraçadinho, coitado. Só 

porque ficou doente e ela achou que ele estava sofrendo... Tem 

cabimento fazer isso com um cachorro? 

- Mas o que foi que ela fez? 

- Deu um tiro nele. (TELLES, 1965, p. 78) 

 

As representações ambíguas sobre Daniela não cessam, ora ela é doce, bem 

cuidada, ora ela é dada como uma malfeitora, matando o próprio cão com uma arma de 

fogo. Essa morte deixou a cozinheira tão aborrecida que até demissão ela pediu. E a 

forma como o cão foi morto é ainda mais macabro aos olhos daquelas mulheres, 

 

- Bem na cabeça. Encostou o revólver na orelha e pum! Matou assim 

como se fosse uma brincadeira... Não era para ninguém ver, nem o seu 

tio, que estava na cidade. Mas eu vi com estes olhos que a terra há de 

comer, ela pegou o revólver com aquela mão enluvada e atirou no 

pobrezinho, morreu ali mesmo, sem um gemido... Perguntei depois, 

mas por que a senhora fez isso? O bicho é de Deus, não se faz com um 

bicho de Deus uma coisa dessas! Ela então respondeu que o Kleber 

estava sofrendo muito, que a morte para ele era um descanso. 

(TELLES, 1965, p. 78) 

 

 

 Se o cachorro estava realmente doente ou não, o leitor não tem certeza, mas o 

que podemos observar é a racionalidade plena e o discernimento que Daniela tem sobre 

vida e morte. A protagonista, aparentemente, possui uma concepção formada sobre vida 

e morte que vai muito além das visões que Conceição ou Ducha ou a antiga cozinheira 

tem. Esta última afirma em algum momento da conversa, que não importa o quanto 

Daniela explicasse o motivo pelo qual matou o cachorro, ela nunca iria entender. Cada 

vez mais vai sendo construído no entorno dessa personagem encantadora e misteriosa, 

uma mulher de comportamentos um tanto inusitados, afinal não é todo dia que uma 

figura feminina empunha uma arma de fogo e atira na cabeça de um cão, mesmo que 

isso seja para poupá-lo de sofrimento. É interessante também, ressaltar uma informação 

sobre a relação da mulher com os cães, animais que vêm da natureza e foram 

domesticados ao passar dos tempos.  

 

Parece que as mulheres foram as primeiras a domesticar o cachorro, 

porque os cães eram companheiros da Deusa em muitas culturas, 

muito antes de os deuses ou homens aparecerem com companheiros 

caninos. Na Babilônia, o cachorro era o símbolo da Deusa do Destino 

sob seu nome de Gula, "A Grande Doutora", que poderia curar ou 
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causar doenças como ela desejasse. Cachorros acompanharam Hécate 

na Grécia e a correspondente Rainha do Além na Pérsia. Os cães eram 

os atendentes habituais das Deusas-mães celtas. (WALKER, 1988, p. 

370)56 

 

 Na obra “O jardim selvagem”, Daniela é uma mulher fatal, dissimulada ou 

cativante. O leitor se depara com essa seara da ambiguidade feminina, os dois extremos, 

Eva ou Lilith. A mulher fatal “encarna um exagero da feminilidade, mistério 

insondável, como era sabido, tanto para si própria como para o homem. [...] destinada 

por essência à maldade, à crueldade, à mentira pronta e a mãos manchadas de sangue 

(DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 14-15). Começamos a repensar, revisitar esse feminino 

antes visto apenas como dócil e inofensivo, a mulher como um indivíduo ativo, 

pensante, é realmente um medo, um terror para muitas sociedades. A fala da antiga 

cozinheira aponta, ainda, para o caráter bondoso e gentil de Daniela. 

  

- Nunca me tratou mal, justiça seja feita, sempre foi muito delicada 

com todos os empregados. Mas não sei, eu me aborreci por demais... 

isso de matar o Kleber! E montar em pelo como monta, feito índio, e 

tomar banho sem roupa... Uma noite a mesa do jantar virou inteira. O 

doutor disse que foi ele que esbarrou no pé da mesa, pra não cair, 

agarrou a toalha e veio tudo pro chão. Mas ninguém me tira da cabeça 

que quem virou a mesa foi ela [...] quando fica brava... A gente tem 

vontade até de entrar num buraco. O olho dela, o azul, muda de cor. 

(TELLES, 1965, p. 78) 

 

 

Ao mesmo tempo que Daniela seduz e conquista as pessoas ao seu redor, 

também é capaz de surpreendê-las da pior forma, e é isto mesmo que o jardim selvagem 

desperta na gente, ficamos abismados com tanta beleza, mas, ao mesmo tempo, temos 

receio do que pode haver lá dentro. Delicadamente, ela incita nas pessoas a admiração 

ou repulsa. De acordo com Cirlot (1990, p. 115), 

 

O jardim é o lugar onde a Natureza é subjugada, ordenada, 

selecionada e encerrada. Portanto, é um símbolo da consciência em 

oposição à floresta, que é o inconsciente, da mesma forma que a ilha 

se opõe ao oceano. Ao mesmo tempo, é um atributo feminino devido 

ao seu caráter de recinto limitado. Um jardim é muitas vezes palco de 

 
56 It seems that women were the first to domesticate the dog, because dogs were companions of the 

Goddess in many cultures, long before gods or men appeared with canine companions. In Babylon, the 

dog was the symbol of the Fate Goddess under her name of Gula, "The Great Doctoress," who could cure 

or cause sickness as she wished. Dogs accompanied Hecate in Greece and the corresponding Queen of 

the Afterworld in Persia. Dogs were the usual attendants of the Celtic Mother Goddesses (WALKER, 

1988, p. 370). 
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processos de "conjunção" ou caça ao tesouro - conotações que estão 

claramente de acordo com a função simbólica geral que delineamos.57 

 

 

 Jardim, que de acordo com sua simbologia, é um termo diretamente ligado ao 

feminino, em oposição às florestas, possui a sua beleza, mas tem suas limitações e é 

preciso ser cuidado. O termo selvagem para complementar esse sentido não é inserido à 

toa. Em alguns costumes folclóricos, a mulher dada como selvagem é vista como um 

indivíduo fabuloso, quase que sobre-humana. As mulheres dão a vida, mas também 

pode tirá-la, como as tumbas que são vistas como um lugar sagrado onde o morto 

descansa, também é vista como local de renascimento (WALKER, 1988, p. 107). 

Talvez por isso há dois mil anos tentam manter as mulheres contidas em espaços 

limitados e castradores. O perigo da femme fatale foi descoberto na medida em que esta 

ia se colocando nas representações do mundo palpável, elas podem ser flores e também 

espinhos.  

 Dois meses após a morte do cachorro, Daniela telefona comunicando que o Ed 

estava muito doente. Ducha logo ficou em alerta e como menina esperta que era, não 

esquecera do ocorrido com Kleber. Tia Pombinha nada sabia sobre a tal história do 

cachorro, recebe a notícia já em desespero, “deve ser a úlcera que voltou… Meu querido 

Ed! Cristo-Rei, será que é mesmo grave? Ducha, depressa, vai buscar o calmante, 

quinze gotas num copo de água açucarada… Cristo-Rei! A úlcera…” (TELLES, 1965, 

p. 79), ao que tudo indica, Ed já sofreu com a doença, esta somente retornou, de acordo 

com a sua irmã. 

Tia Pombinha acorda após um longo sono proveniente do calmante que tomou, 

“desandou nos telefonemas avisando à velharia da irmandade que o ‘menino estava 

doente’” (TELLES, 1965, p. 79), acredita-se que Ed então seja o caçula da família, pois 

todos têm muito cuidado e preocupação para com ele. Ducha, talvez ainda 

impressionada com a história do cachorro pergunta, 

 

- E tia Daniela? – perguntei quando ela parou de choramingar.  

- Tem sido dedicadíssima, não sai de perto dele um só minuto. Falei 

também com o médico, disse que nunca encontrou criatura tão 

eficiente, tem sido uma enfermeira e tanto. É o que me deixa mais 

descansada. Meu querido menino... (TELLES, 1965, p. 79) 

 

 
57 The garden is the place where Nature is subdued, ordered, selected and enclosed. Hence, it is a symbol 

of consciousness as opposed to the forest, which is the unconscious, in the same way as the island is 

opposed to the ocean. At the same time, it is a feminine attribute because of its character as a precinct. A 

garden is often the scene of processes of ‘Conjunction’ or treasure-hunts — connotations which are 

clearly in accord with the general symbolic function we have outlined (CIRLOT, 1990, p. 115). 
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 É Conceição, a cozinheira, que trabalhava na casa de Pombinha que dá a notícia 

à Ducha. Seu tio Ed havia se matado com um tiro, e não se sabe mais nada. A menina 

fica tão assustada que pergunta logo em seguida “um tiro no ouvido?” (TELLES, 1965, 

p. 79), mas Conceição não sabia de mais nada, aliás, ninguém sabia.  

 

— Lá sei se foi no ouvido, não me contaram mais nada, dona 

Pombinha parecia louca, mal podia falar. Já seguiu com as irmãs para 

a chácara, foi um tamanho berreiro! Todas berravam ao mesmo 

tempo, um horror! [...] 

— Mas por que ele fez isso, Conceição? 

Ninguém sabe. Não deixou carta, nada, ninguém sabe! Vai ver que foi 

por causa da doença, não é mesmo? Você também não acha que foi 

por causa da doença? (TELLES, 1965, p. 79) 

 

 

 Essa atmosfera misteriosa criada na narrativa é um elemento importante na 

escrita gótica, despertando na imaginação do (a) leitor (a) inimagináveis situações. 

Passamos a questionar tudo o que já ocorreu até aqui. Estaria Ed mesmo doente? 

Daniela matou Ed assim como matou Kleber, o cachorro? Por que ela faria isso? As 

dúvidas são como uma marca da ficção lygiana e como atributo inerente ao discurso 

fantástico, de forma que o foco narrativo que não é preciso, e nada é dado fortuitamente 

ao leitor. Daí uma história por trás da história, o mistério, a segunda história, a marca do 

conto como defende Poe. 

O locus de terror e mistério se instaura, uma morte não natural, a qual o 

indivíduo não passa pelos processos da vida (nascer, crescer e envelhecer), não é bem 

aceita pelos vivos neste mundo, reafirmando valores e costumes cristãos, diríamos que a 

morte ainda é um tabu a ser debatido em outro momento. 

 Sabemos que Daniela é uma mulher fora do padrão, transgressora dos costumes 

impostos, pois se banha nua nas cachoeiras da chácara onde vive, anda a cavalo “como 

se fosse um índio”, mas, é também bela e educada. Cuidou de seu marido até sua morte, 

não sabemos nada sobre o seu passado, ou seja, a narradora não levanta elementos do 

passado da personagem. Ela deixa à nossa interpretação o que acontecera de fato com o 

Ed. A tensão da narrativa no final, a apreensão sobre a incerteza da causa da morte e o 

desconhecimento sobre os fatos ocorridos são um mistério.  

 

Em toda a ficção gótica, o terror e o horror dependeram de as coisas 

não serem o que parecem. Ao encorajar a interpretação supersticiosa 

em, e de romances por meio de dispositivos narrativos e expectativas 

genéricas, os textos góticos sempre jogaram ao longo das fronteiras 

entre as formas ficcionais e as regras sociais. Na complexa montagem 
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de diferentes histórias dentro dos primeiros romances góticos, a 

complexidade labiríntica acaba revelando seu segredo e produz o 

horror que expulsa o objeto de medo, restaurando limites 

apropriadamente convencionais. Uma incerteza misteriosa e 

perturbadora, no entanto, obscurece esse processo com uma 

ambivalência e duplicidade que não pode ser contida. (BOTTING, 

1995, p. 111)58 

 

 Como se observa, a ambivalência obscurece os fatos. A interpretação é 

supersticiosamente deixada no texto quase de forma proposital. Conceição pergunta à 

Ducha se ela não acha que o seu tio se matou em decorrência da doença que sofria, e, 

quase como em tom de suspeita, ela responde que sim, que “acha”.  As tentativas em 

distinguir o que é real e o que não é, o bom do mau, são comuns no gótico tradicional 

(BOTTING, 1995, p. 7). Na obra “O jardim selvagem”, não se sabe se Daniela é vilã ou 

não. 

Considerando a perspectiva do uncanny, o estranho, que Freud (1955 [1919], p. 

219) relaciona ao que é assustador - ao que desperta pavor, essa é a sensação que paira 

na atmosfera do texto. O frenesi da notícia da morte do Ed não só perturba como 

também confere um plot twist na narrativa, uma reviravolta de fato. No gótico feminino 

o uncanny, o estranho, geralmente, o que inquieta é a ideia que nos assombra, além da 

falta de certeza. A ideia que incomoda os seres ficcionais nessa narrativa talvez seja a 

possibilidade de as duas mortes (a do cachorro e a de Ed) estarem vinculadas a um 

elemento: Daniela.  

 

Atmosferas góticas - sombrias e misteriosas - têm repetidamente 

assinalado o perturbador retorno do passado aos presentes e evocando 

emoções de terror e risos. No século XX, de maneiras diversas e 

ambíguas, as figuras góticas continuaram a obscurecer o progresso da 

modernidade com contra-narrativas exibindo o lado negro do 

iluminismo e dos valores humanistas. O gótico condensa as muitas 

ameaças percebidas a esses valores, ameaças associadas a forças 

sobrenaturais e naturais, excessos e delírios imaginativos, maldade 

religiosa e humana, transgressão social, desintegração mental e 

corrupção espiritual. (BOTTING, 1995, p. 1)59 

 
58 Throughout Gothic fiction terror and horror have depended on things not being what they seem. In 

encouraging superstitious interpretation in and of, novels by means of narrative devices and generic 

expectations, Gothic texts have always played along the boundaries between fictional forms and social 

rules. In the complex assemblage of different stories within early Gothic novels, the labyrinthine 

complexity ultimately delivers its secret and produces the horror that expels the object of fear, restoring 

properly conventional boundaries. An uncanny and disturbing uncertainty none the less shadows this 

process with an ambivalence and duplicity that cannot be contained (BOTTING, 1995, p. 111).  
59 Gothic atmospheres — gloomy and mysterious — have repeatedly signalled the disturbing return of 

pasts upon presents and evoked emotions of terror and laughter. In the twentieth century, in diverse and 

ambiguous ways, Gothic figures have continued to shadow the progress of modernity with counter-

narratives displaying the underside of enlightenment and humanist values. Gothic condenses the many 

perceived threats to these values, threats associated with supernatural and natural forces, imaginative 
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 A atmosfera gótica não é necessariamente aquela que nos causa medo ou 

arrepios, pode ser também uma situação cotidiana, corriqueira, que sob uma perspectiva 

mais profunda começa a surgir elementos intrigantes, condensando valores morais e 

éticos com delírios e excessos imaginativos. O gótico feminino, em sua maioria, é 

contemplado por essas características, pois normalmente lidamos com os espaços 

internos e domésticos, mas aqui além da heroína gótica prevalecer sobre os espaços 

externos, ela é uma mulher de mistérios, de beleza, de bondade e sedutora.  

 Sobre a chácara onde Daniela mora, pouco é descrito, mas a narrativa sugere que 

é ela quem comanda todo o território, dos empregados às cachoeiras, dos cães aos 

cavalos. Uma mulher que impressiona, e por isso a incomoda as pessoas ao seu redor 

com seus comportamentos e hábitos peculiares. Naquela região, aparentemente não se 

via mulher assim, Daniela com seus perfumes franceses, vestidos e luvas de seda, 

paradoxalmente choca ao tomar banho “nuinha” em pelo na cachoeira da chácara. A 

fantasia sobre o feminino é constantemente ressaltada no conto, Daniela é boa ou má? 

Civilizada ou selvagem? Ao final, nos parece que Ducha segue perseguida por essas 

questões, “pensava agora em tia Daniela metida num vestido preto. E de luva também 

preta, como não podia deixar de ser” (TELLES, 1965, p. 79). 

 É interessante ressaltar o papel do espaço e da narradora Ducha nesta narrativa, é 

sob o olhar dela que o leitor tira suas conclusões. A representação da figura feminina no 

início do século XX já começava a mudar, existiam mulheres que ocupavam os espaços 

fechados e outras que já ocupavam os espaços públicos e abertos, estas últimas não 

agiam sem sofrer algum tipo de repreensão.  Ducha ocupava um espaço “entreaberto” 

um entrelugar. Ao contrário de sua tia Pombinha, não era tão supersticiosa, mas quando 

toma consciência da morte de seu tio, inferimos que ela mesma passa a questionar todo 

o ocorrido, não sendo um fato concreto. Talvez, possamos comparar a jovem narradora 

como um limiar, quem ocupa a fronteira, por isso, poderíamos dizer que ela configura-

se como a conexão entre o interno e o externo.  

 

Então quantos devaneios seriam precisos analisar sob esta simples 

menção: A Porta! A porta é todo um cosmos do Entreaberto. Isto é, ao 

menos uma imagem-príncipe, a origem de um devaneio onde se 

acumulam desejos e tentações, a tentação de abrir o ser no seu âmago, 

o desejo de conquistar todos os seres reticentes. A porta esquematiza 

duas possibilidades fortes, que classificam claramente dois tipos de 

 
excesses and delusions, religious and human evil, social transgression, mental disintegration and 

spiritual corruption (BOTTING, 1995, p. 1). 
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devaneios. Às vezes, ei-la bem fechada, aferrolhada, fechada com 

cadeado. Às vezes, ei-la aberta, ou seja, escancarada. (BACHELARD, 

1993, p. 342) 

 

 

 Daniela representaria então tudo aquilo externo à casa. É o desconhecido que 

tememos, mas que ao mesmo tempo queremos conhecer. O tema em pauta não é o 

sofrimento de donzelas indefesas presas em seus castelos ou donas de casa 

encarceradas, o desejo feminino e a dedicação a outras atividades que não o espaço 

doméstico é ressaltado. A narrativa gótica feminina além de fazer denúncias em relação 

ao sistema opressor e patriarcal, também traz à tona desejos e pensamentos femininos 

antes tidos como segredo, infames, pecaminosos. Com o crescimento da crítica 

feminista, em torno dos anos 1970, observamos também o aumento da relevância de 

mulheres escritas por mulheres.  

 

[...] a popularidade do modo para o público feminino, só poderiam 

afligir um leitor recém-consciente da imagem das mulheres na 

literatura. Pois essas histórias pareciam afirmar - tanto de forma 

explícita quanto velada - a visão patriarcal de que o que as mulheres 

desejam é um marido bom (rico), que se casar é a história da vida de 

uma mulher e que as mulheres (como as heroínas góticas) são 

essencialmente passivas e propensas à histeria. A fórmula gótica dos 

anos 1960 - reconhecidamente um pouco tola e previsível - desafiava 

a fé no gosto feminino e no intelecto. (WILLIAMS, 1995, p. 7)60 

 

 De previsíveis a imprevisíveis, os segredos, encantos e mistérios femininos, 

entre outras características, vão sendo colocados em pautas nas obras literárias, no 

campo da crítica literária e dos outros campos do saber. Daniela com toda a sua 

imprevisibilidade representa o público feminino que começa a questionar a falta de 

reconhecimento das mulheres enquanto indivíduos com vontades e desejos próprios. 

Esse elemento obscuro que paira sobre as letras de Lygia Fagundes Telles, pode ser 

encontrado em outras narrativas da autora, com uma sensação de estranheza e um certo 

temor, “O jardim selvagem” se encerra deixando algumas interrogações e lacunas para 

o(a) leitor(a) preencher, o suspense construído durante todo o texto termina sem 

conclusão. O conto possui uma atmosfera fantástica, um discurso mimético 

 
60 [...] the popularity of the mode for the female audience, could only distress a reader newly conscious of 

the image of women in literature. For these stories seemed to affirm - both explicitly and covertly-the 

patriarchal view that what women want is a good (wealthy) husband, that getting married is the story of a 

woman's life, and that women (like Gothic heroines) are essentially passive and prone to hysteria. The 

1960's Gothic formula - admittedly a bit silly and predictable-challenged one's faith in female taste and 

intellect (WILLIAMS, 1995, p. 7). 



110 

 

questionador da realidade e das leis naturais, um relato marcado por dúvidas e 

incertezas que nos impulsionam a tirar nossas próprias conclusões.  

 

4.3 Entre casas e jardins: o gótico feminino nos contos de Júlia Lopes de Almeida e 

Lygia Fagundes Telles  

 

 Para compreendermos melhor o paralelismo entre as duas narrativas, iremos nos 

debruçar então sobre suas semelhanças e dessemelhanças, visto que esse estudo é de 

caráter analítico-descritivo e de cunho comparativo que tem, como uma de suas pautas, 

apresentar as especificidades da representação do gótico feminino nos contos de cada 

autora. É interessante ressaltar que o quadro comparativo não é somente uma técnica 

superficial, mas também uma forma de questionar valores políticos e sociais, conhecer 

culturas, desmistificar tabus e representações estáticas, formulando e refundando ideias, 

trazendo a marginalidade para o centro diminuindo assim o predomínio dos modos 

clássicos.  

 

Pode-se dizer, então que a literatura comparada compara não pelo 

procedimento em si, mas porque, como recurso analítico e 

interpretativo, a comparação possibilita a esse tipo de estudo literário 

uma exploração adequada de seus campos de trabalho e ao alcance dos 

objetivos a que se propõe. Em síntese, a comparação, mesmo nos 

estudos comparados, é um meio, não um fim. (CARVALHAL, 1986, 

p. 7) 

 

 Segundo Nitrini (2000, p. 120), outra estudiosa do campo da literatura 

comparada, a comparação parte de uma pré-compreensão, de um interesse supostamente 

oculto ou inconsciente do intérprete. O estudo comparativo deve ir além de uma mera 

comparação metodológica, ultrapassando a visão tradicional sobre os textos e refletindo 

acerca dos ideais políticos, históricos, sociais.  

 

O trabalho comparatista não se deve limitar a relacionar textos, uma 

vez que a vida do autor constitui um fator importante na gênese da 

obra. A revelação e a difusão de ideias e sentimentos podem, às vezes, 

partir de um fato histórico ou social. A cronologia é importante na 

medida em que situa devidamente as aproximações, eliminando-as se 

forem falsas. (NITRINI, 2000, p. 32) 

 

Partindo de pressupostos mais gerais como a literatura gótica e a representação 

da figura feminina na literatura, construindo um paralelo entre as autoras e narrativas 

analisadas, a pretensão é demonstrar a manifestação do gótico feminino e como este é 

relacionado ao espaço ficcional nos contos.  
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Com o propósito de estudar o espaço ficcional representado nos contos “O caso 

de Ruth” de Júlia Lopes de Almeida e “O jardim selvagem” de Lygia Fagundes Telles, 

sob a perspectiva do estilo de escrita gótica, mais especificamente, o gótico feminino, 

esse estudo é uma oportunidade para desenvolver uma reflexão sobre as construções que 

foram feitas ao redor da figura feminina na literatura, suas relações e consequências.  

Apesar de terem sido escritas em quase 100 anos de diferença, as narrativas das 

respectivas autoras dialogam em muitos aspectos, na representação do medo, do terror, 

do horror e dos mistérios - elementos ressaltados ao longo das análises. Ruth e Daniela 

são representações díspares, começando pelos espaços que ocupam, na configuração de 

suas idades, em seus anseios e enigmas. A disciplinarização dos corpos (ou a falta dela) 

também é uma pauta recorrente nas obras estudadas, quando falamos em disciplina é 

referente ao ato de imposição, opressão e aprisionamento, vejamos o que Grosz (2011, 

p. 96) fala sobre isso, 

 

Se os corpos não são culturalmente pré-determinados, os ambientes 

construídos não podem alienar os corpos que eles mesmos produzem. 

Contudo, a rápida transformação de um ambiente pode revelar-se 

hostilizante, de tal modo que um corpo inscrito por um determinado 

meio cultural pode vir a encontrar-se num outro meio de forma 

involuntária.  

 

 Grosz defende que os corpos não devem ser forçados a se encontrar em espaços 

de forma involuntária, estes devem ter e fazer suas próprias escolhas, vai em 

contrapartida do que normalmente vemos quando se diz respeito ao universo feminino, 

que, na maioria das vezes, são inseridas involuntariamente em ambientes e situações 

indesejadas, aquelas que ousam não se submeter são taxadas de loucas, histéricas, 

solteironas, perigosas. Com enredos aparentemente simples, as narrativas aqui 

analisadas nos surpreendem relacionando o mundo palpável com elementos fantásticos, 

em alguns momentos fugindo às leis da natureza, como, por exemplo, no caso de Ruth 

em que todos as personagens posicionam-se ao redor do caixão, tentando cessar o fogo 

que foi posto por Eduardo Jordão, quando têm uma ligeira impressão de que viam a 

moça morta sorrindo, como se realmente estivesse feliz em cursar aquela passagem, “e a 

todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morta em um extasi, como 

se fosse aquillo que ella desejasse...” (ALMEIDA, 1903, p. 21). 

 Ruth ao contrário de Daniela, é uma personagem franzina, doce e angustiada. 

Guarda um segredo consigo e junto ao velho casarão em que vive, estuprada por seu 

padrasto na sala de móveis coloniais, ela possui memórias fantasmagóricas do ocorrido 
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e lida com a casa, seus móveis e objetos como se fossem eternos protetores daquele 

segredo horripilante. A casa guarda fatos que Ruth teme que venham a público ao 

mesmo tempo em que ela sente a necessidade de que essas informações sejam ditas, 

sobrepondo a memória e a imaginação em relação ao presente, refletindo assim no 

modo de viver da moça, aflita e deprimida. Ruth vive no passado e revive isso todos os 

dias, a casa é um repositório de memórias, pois cada detalhe do ambiente não a deixar 

esquecer o passado; semelhante a um ser animado, a casa protege na mesma medida que 

ameaça. Ainda nessa mesma perspectiva, de acordo com Bachelard (1993, p. 196), 

 

A seu valor de proteção, que pode ser positivo, ligam-se também 

valores imaginados, e esses valores são, em pouco tempo, valores 

dominantes [...]. É vivido. E é vivido não em sua positividade, mas 

com todas as parcialidades da imaginação. Em particular, quase 

sempre ele atrai. Concentra o ser no interior dos limites que protegem.

  
  

Os espaços que Ruth ocupa são sempre os internos, nos limites que a protegem 

de acordo com suas necessidades. Concentrada no interior, ela acaba implodindo em 

meio a seus segredos guardados dentro de casa, sua angustia é tamanha que a jovem tira 

a própria vida.  

 Daniela, descrita quase 100 anos depois, é a representação da mulher moderna, 

no início do século XX vem se conhecendo e apostando mais em seus desejos e 

vontades. Misteriosa, independente, ativa, madura, características que não são comuns 

as mocinhas, mas sim as femme fatale. Lygia Fagundes Telles tem uma característica 

marcante, que é a da sugestão, sua ficção nos conduz à incerteza dos fatos a interpretar 

suas narrativas, gerando um certo desconforto e ansiedade em quem lê. Daniela é signo 

do mistério, pois pouco se sabe sobre essa mulher. É uma mulher que distoa das demais 

uma vez que cavalga “no pelo” do cavalo, sabe manusear armas de fogo, toma banho 

sem roupa na cachoeira da chácara, sem pudor e sem receio de ser vista por alguém, ela 

é apresentada como um jardim selvagem.  

 A representação da mulher no conto “O jardim selvagem” mesmo já sendo na 

contemporaneidade ainda é de causar medo e espanto em muitos, pois ocorria um 

processo de transição entre a mulher do lar e a mulher fora dele. O rompimento das 

paredes da casa por si só já possui uma grande dramaticidade, principalmente no que diz 

respeito às relações pessoais. Colocar em xeque o espaço enquanto elemento a ser 

estudado, está para além de somente um posicionamento político ou gosto pessoal, é o 

estudo das relações pessoais, políticas e econômicas. O acesso aos lados externos da 



113 

 

casa, a negação da dupla jornada de trabalho (trabalho assalariado mais serviços 

domésticos), a denúncia e reclamação de direitos, tornou a mulher um indivíduo novo a 

ser temido no meio social, e é assim que Daniela é vista, suspeita, misteriosa e 

carismática.  

 A heroína gótica, femme fatale, surge como uma representação do oculto, a 

personificação do desejo insaciável, um alerta para os perigos da transgressão sexual 

feminina (WALLACE; SMITH, 2009, p. 107). Daniela, a esposa enigmática do Ed, 

irmão caçula de tia Pombinha, causa incômodo, estranheza e curiosidade nas outras 

mulheres que vivem no seu entorno, “tia Pombinha ficou falando algum tempo ainda 

sobre a bondade do irmão, mas eu só pensava naquela nova tia que tomava banho 

pelada debaixo da cascata” (TELLES, 1965, p. 76). A jovem Ducha, sobrinha de Ed, 

também tem a sua curiosidade aguçada com a chegada da nova tia. O corpo feminino e 

os espaços que ele ocupa foram construídos por discursos masculinos ao longo dos 

séculos, talvez este seja um dos motivos pelos quais a mulher se manteve no patamar do 

desconhecido e quando veio à tona causou essa sensação de abjeção nas pessoas, 

inclusive nas próprias mulheres. “Os romances góticos contam, repetidamente, a 

história de uma mulher presa no espaço doméstico” (DeLAMOTTE, 1990, p. 157)61, 

essa assertiva cabe à Ruth, vítima em seu próprio lar, mas este não é o caso de Daniela, 

mais um motivo pelo qual ela causa tanto pavor, pois é uma mulher sem amarras e 

submissões. 

 A feminilidade de Daniela é contestada, vistas as condições em que vive, indo 

para além das paredes de sua casa, ela revoluciona com as armas que possui, sua 

inteligência, perspicácia, desenvoltura, carisma e maturidade. Nem toda produção 

literária do estilo gótico está diretamente atrelada ao sobrenatural, muitas vezes 

elementos como a loucura, alucinações, transgressão de regras sociais tradicionais (não 

casar, não ter filhos, não optar por espaços domesticados) surgem para fornecer uma 

explicação plausível, no caso de Daniela, a explicação dada é que ela era assim mesmo, 

“selvagem”, provocando no leitor uma sensação chocante, inquietante, pois a 

representação do que é ser selvagem e ser mulher caminham em sentidos opostos. 

 No caso de Ruth, a personagem é domesticada, contida e silenciosa, o que nos 

leva a inferir que na literatura, assim como na realidade palpável, houve uma 

naturalização do espaço doméstico relacionado ao feminino aprisionando essas 

mulheres.  

 
61 Gothic romances tell, again and again, the story of woman trapped in domestic space (DeLAMOTTE, 

1990, p. 157).  
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Ela é, portanto, confinada nesse mundo privado com marcas muito 

profundas, caracterizadas pela emotividade, sentimentalização, 

considerando-se socialmente como subalterna, haja vista que a 

possibilidade da criação, da geração do conhecimento potencializada 

pelo mundo público está ausente. (TEDESCHI, 2012, p. 87) 

 

Essas mulheres, em sua maioria, só têm o direito de sair do lar com a intenção de 

ir para outro lar, saindo da guarda de seu pai para a guarda de seu marido, ou seja, o 

confinamento não é somente físico, mas também subjetivo. É um confinamento 

sorrateiro, historicamente com o condicionamento feminino a ocupar os espaços 

privados elas são levadas a crer que são “as rainhas de seus lares”, uma espécie de 

submissão disfarçada de poder. Assim Ruth é representada, sua maior ânsia é casar com 

o noivo prometido e vê neste casamento uma forma de se livrar dos fantasmas de seu 

passado, ela tinha a crença de que deixando o seu antigo lar também deixaria para trás 

os terrores e segredos, segundo Heiland 

Descrita como uma jovem pudica e religiosa, de corpo e alma prontos para casar, 

faz a nossa personagem entrar em maior agonia diante de seu noivo “minha avó mentiu-

lhe. [...] O noivo recuou, num movimento de surpreza. [...] Eu não sou pura! Amo-o 

muito para o enganar. Eu não sou pura!” (ALMEIDA, 1903, p. 15), a “retórica 

doméstica lança mulheres nos papéis de ‘anjos na casa’ e ícones morais”62 

(ARMSTRONG, 1987, p. 124). O peso de manter uma natureza angelical e moral recai 

ainda mais sobre Ruth, pois não suporta mais as alcunhas que conferem a ela o papel de 

casta de pura e ao homem o papel de monstruoso, de animalesco.  

Assim, revela o segredo que tanto a assombra, o estupro, o padrasto e a perda da 

virgindade. No gótico, em especial o gótico feminino, a manutenção dos terrores e da 

tensão do cotidiano da vida de mulheres se faz marcantes enquanto elemento, um 

simples segredo se torna algo descomunal e que pode vir a destruir a vida desta mulher.  

A casa encerra segredos que retornam do passado para assombrar seja quem for 

o possuidor deles, normalmente eles estão relacionados às personagens femininas, pois 

estas precisam sempre cumprir papéis e serem bons exemplos, caso algo 

comprometedor ocorra em sua vida. Tais personagens automaticamente sentem a 

necessidade de manter isso em sigilo.  

 

A casa tem duas aparências principais: a primeira é o porto seguro, 

ligada também ao ideal de domesticidade e a casa como esfera 

 
62 Domestic rhetoric casts women into the roles of ‘angels in the house’ and moral icons (ARMSTRONG, 

1987, p. 24). 
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feminina. Neste caso, a personagem principal, na maioria das vezes 

uma heroína feminina, vive feliz até ser forçada por várias 

circunstâncias ou violência direta a deixar o local e lidar com 

situações perigosas antes de poder retornar. O outro uso é a casa mal-

assombrada, uma das marcas registradas dos contos góticos. No 

primeiro caso, o mal, o numinoso é uma força exterior e o herói se 

esforça para mantê-lo assim, enquanto no caso da casa mal-

assombrada o mal está contido dentro do edifício, geralmente na 

forma de um segredo passado e não deixará de atormentar os 

habitantes até que a situação seja resolvida, muitas vezes terminando 

com a destruição do próprio edifício ou a morte dos habitantes. 

(MAJLINGOVÁ, 2011, p. 20)63 

 

 

O espaço ficcional pode ser considerado um fator significativo para a 

contribuição da sensação de terror e medo nas narrativas. Elementos como o mistério e 

o medo unem essas narrativas. No conto de Almeida, a personagem é acometida pelo 

medo de seu segredo ser revelado, Daniela, por sua vez, no conto lygiano, é a causadora 

do medo em outrem, apesar de possuírem histórias diferentes elas se encontram em 

vários pontos e em ambas as narrativas os espaços em que se desenvolvem trazem 

consigo uma sensação de desassossego, “o espaço gótico é sempre aquele que irá 

promover as inquietações” (SÁ, 2010, p. 38). 

 As personagens dos contos analisados possuem também outro aspecto que as 

une, a morte. Ruth, atormentada por seus fantasmas e segredos do passado, não 

suportando mais todo aquele incomodo, tira a própria vida, Daniela é suspeita de 

assassinar o seu próprio marido, mas as autoras deixam essas conclusões subentendidas 

para que o/a leitor(a) possa inferir por conta própria sobre o ocorrido. O medo e a morte 

são aspectos que se sobressaem em ambas as e são considerados elementos importantes 

na escrita gótica.  

 A morte é um elemento aterrador, pois possui qualidades específicas como 

“irreparável... Irremediável... Irreversível... Irrevogável... Impossível de cancelar ou de 

curar... O ponto sem retorno... O final... O derradeiro... O fim de tudo” (BAUMAN, 

2008, p. 44). No geral, a morte é vista como algo negativo, mas para Ruth, a morte pode 

ter sido considerada um alívio para sua angústia, um fim para a sua dor infindável, 

Daniela também possui essa mesma perspectiva, a morte como fim para a dor, ela mata 

 
63 There are two main appearances of the house: first is the safe haven, connected also to the ideal of 

domesticity and the house as the female sphere. In this case the main character, most often a female 

heroine, lives happily until she is forced by various circumstances or direct violence to leave the place 

and to deal with dangerous situations before being able to return. The other use is the haunted house, one 

of the trademark setting of Gothic tales. In the first case, the evil, the numinous is an exterior force and 

the hero/ine strives to keep it that way, while in the case of the haunted house the evil is contained inside 

the building, usually in the form of a past secret and it will not stop tormenting the inhabitants until the 

situation is resolved, often ending with the destruction of the building itself or the death of the inhabitants 

(Majlingová, 2011, p. 20). 
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seu próprio cachorro que estava doente e, supostamente, mata o seu marido que também 

foi acometido por uma doença desconhecida, ambos morrem com um tiro na cabeça.  

 O medo acentua o efeito melancólico e terrível nas narrativas. Ruth vive uma 

eterna aflição, Daniela causa em sua sobrinha Ducha um certo desconforto devido a 

coincidência que relaciona as mortes do cachorro da chácara e o seu tio Ed. A casa 

escura e fechada de Júlia Lopes de Almeida causa a sensação de pesar nos leitores, 

bosques, jardins e florestas, por sua vez, protagonizam os cenários de Lygia Fagundes 

Telles como forma de tornar misterioso e incerto o destino de suas personagens, as duas 

confluem com o sentimento de medo seja das personagens ou aquele causado no (a) 

leitor (a). A desestabilização do mundo palpável através do medo ocorre em demasia em 

narrativas do estilo gótico, em especial as narrativas de autoria feminina, elementos do 

dia-a-dia são transformados em fatos inusitados, fantásticos, insólitos.  

 

O medo é uma emoção negativa e associada a um sofrimento singular: 

sofre-se não por algo que esteja ocorrendo no presente, mas que 

poderá vir a ocorrer. Em seus extremos estão a incerteza e o 

desespero: a primeira acompanha o medo de algo que é incerto; o 

segundo, de algo que é inexoravelmente fatal. (FRANÇA, 2011, p. 59) 

 

 

 “O caso de Ruth” traz consigo a incerteza e o desespero de uma mulher sobre o 

seu passado e futuro, “O jardim selvagem” é construído sobre a incerteza trazida pelos 

mistérios que arrodeiam a personagem principal. Contudo o medo não possui somente 

um caráter negativo, ele também pode vir carregado de um sentimento de 

autopreservação, as personagens aqui, seja a acometida ou a causadora da sensação de 

medo, possuem essa necessidade em se autopreservar para que seus segredos não 

venham a superfície. Ruth é prisioneira em seu próprio lar e corpo, Daniela é livre em 

tudo, possivelmente, reflexo da sociedade e época em que vivem, assim como também a 

espacialidade que ocupam. No âmbito literário, essa configuração dual instiga profundas 

reflexões sobre a cultura patriarcal, amparada pela sociedade, posições expressas em 

discursos canônicos – fabulativos ou não - em torno do feminino. 

 É possível observar que as personagens aqui estudadas vivem em vários espaços 

distintos e estes influenciam indireto ou diretamente seus comportamentos e hábitos. 

Espaços fechados, espaços de devir e espaços abertos são identificados no decorrer das 

análises, a manifestação do fantasma do passado na vida das personagens também é 

elencada como aspecto principal. Em muitos momentos nos deparamos com o 
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intercessor entre o natural e o sobrenatural, testando nossas habilidades em identificar o 

que é real e o que é imaginário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Foram ressaltados durante o desenvolvimento deste trabalho elementos 

figurativos das personagens mulheres e aspectos que as afastam pelas peculiaridades 

identitárias. O caráter dual desses sujeitos femininos marcados por circunstâncias 

ambivalentes:  vida e morte, amor e temor, deusas e demônios.  

O trabalho parte de um conhecimento mais geral para levantar a especificidade e 

relevância dos estudos literários aliados ao gótico e à condição feminina nos contos 

selecionados. Foram abordadas as concepções gerais do estilo gótico e como este se 

desenvolveu na escrita feminina; ressaltamos o papel dos espaços enquanto delineadores 

do comportamento feminino; e também foi feita uma reflexão sobre a representação da 

mulher na literatura, histórico e socialmente. Na ficção de Júlia Lopes de Almeida, 

observamos um período colonial em que a mulher está passando por um processo de 

urbanização da vida, aos poucos saindo do privado para integrar o espaço público, mas 

ainda muito reclusa ao espaço doméstico. No caso particular da narrativa de Lygia 

Fagundes Telles, verificamos a revisão dos papéis da figura feminina, independência, 

selvageria e frieza, uma aura de mistérios. Ambos estereótipos que promovem um 

debate acerca dos diferentes papéis femininos e suas rupturas.  

Por meio do estilo gótico de escrita entremeado às ideias feministas é possível 

observar a captação do horror e opressão sofridos por mulheres e também observar 

àquelas que são “horrivelmente livres”, como Ruth e Daniela. Mulheres que fogem às 

normas sociais impostas e que procuram de alguma forma se sentirem livres, mesmo 

que essa liberdade tenha um preço caro.  

Um dos objetivos principais foi o de demonstrar como os espaços construídos no 

entorno das figuras femininas definem o seu ser. O trauma sofrido por mulheres, os 

abusos, as limitações impostas a elas normalmente levavam-nas a dois caminhos, 

algumas adoecem, enlouquecem, podendo até levar ao suicídio, visto em muitos 

momentos como forma de libertação, como em “O caso de Ruth”. Outras quebravam as 

imposições patriarcais e são vistas como rebeldes, aquelas com as quais nenhum homem 

iria querer casar e nunca conseguiriam constituir uma família, o objeto de desejo que 

deveria ser o mais sagrado para uma mulher, como em “O jardim selvagem”. 

A espacialidade enquanto chave central do trabalho nos permite analisar de uma 

forma mais primorosa os papéis de gênero e suas distinções. A representação das casas 

e dos espaços na literatura gótica é muito mais do que somente um pano de fundo para o 

desenvolvimento da narrativa, ela é uma reprodução artística da experiência vivenciada 
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pelas mulheres em seus espaços domésticos não seguros nem acolhedores, fazendo com 

que os leitores e leitoras possam questionar a organização do espaço doméstico como 

espaço privilegiado para a manutenção do caos ou para transgredir normas e valores 

perpetuados ao longo da história da mulher. No caso do espaço no conto de Almeida, 

contatamos XXX. No relato de Telles, percebemos XX.  

A queda do espaço da casa em detrimento do descobrimento e conquista de 

espaços outros, antes exclusivos aos homens, faz surgir momentos de embate e 

radicalização dos papéis. A proteção e o refúgio que supostamente o espaço doméstico 

oferece é visto por muitas estudiosas como um pretexto do patriarcado para reprimir as 

mulheres. Esse pretexto vem disfarçado de poder, pois é no espaço interior que a mulher 

tem plena dominação e este dá a impressão a elas de que é um local de empoderamento 

feminino. Logo, a casa pode vir a possuir essa conotação ambígua de subjugação e 

aprisionamento versus capacitação e emancipação (SOON, 2015, p. 4). O conluio do 

patriarcado faz uso dessas ambiguidades para a manipulação do comportamento 

feminino e, nas obras de estilo gótico, é possível observar essa prática, ressaltando mais 

uma vez outras funções que o espaço exerce além de apenas um palco para o 

desenvolvimento da história.  

Nas obras de estilo gótico, as personagens e o espaço, geralmente doméstico, são 

fundamentais para a compreensão da história narrada, do texto e do contexto. Embora 

haja um crescente número de estudos sobre os espaços e suas funções, este elemento 

ainda continua despertando o interesse de estudiosos de variados campos do saber. Na 

literatura, já foi notadamente apontado como importante categoria para a apreensão da 

estrutura ficcional. 

É necessário ir além do que se lê ou então muitas características e informações 

se perdem na trajetória, estudar o espaço para além de um símbolo ou metáfora, mas 

também uma personagem presente e que contribui com o enredo diretamente.  

O espaço não é somente uma projeção subjetiva da personagem, mas uma 

presença material e física. McCarthy (2005, p. 112) discute algo interessante sobre a 

ambiguidade do papel do espaço, o espaço doméstico que supostamente representa a 

interioridade denota,  

 

um ato de exclusão, tanto quanto de inclusão. A interioridade, entre 

outras coisas, é elitista e seletiva... A incorporação de mecanismo de 

controle... e, portanto, uma manipulação explícita de um ambiente 

para alcançar e construir um espaço desejado. 
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 A manipulação de um espaço desejado está relacionada diretamente ao interior, 

enquanto que o espaço exterior, em oposição, muitas vezes é referido como algo sem 

controle e perigoso. Enquanto muitas figuras femininas acreditavam que o mundo delas 

era aquele interior, muitas outras desejam conhecer o que está além da porta e janelas. A 

história sobre a persistência e valores de seres femininos sob normas masculinas, a 

ambientação assombrosa, o espaço opressor e o desejo em ir além das portas e janelas 

de uma casa são presenças constantes neste trabalho e que necessitam de uma atenção 

maior em pesquisas posteriores. 

 Júlia Lopes de Almeida e Lygia Fagundes Telles, com quase cem anos de 

distinção entre uma escritora e outra, pactuam em muitos aspectos no que diz respeito 

ao universo feminino. Almeida priorizando temáticas como a memória e a morte, e 

Telles seguindo questões semelhantes, dialogam em várias nuances. Utilizando 

elementos do gótico feminino como instrumento embativo de denúncia, essas escritoras 

investem em problemáticas que provocam profundas reflexões sobre o mundo feminino 

e seus entrelaçamentos no mundo palpável e no mundo fantástico.  

 Destaca-se então a importância da ampliação de pesquisas que englobem o 

universo feminino, seus espaços, anseios e peculiaridades. É impossível descontruir 

mais de dois mil anos de história em algumas poucas décadas, mas com o constante 

estudo e reflexão permanente, podemos desmistificar tabus e ressignificar a história da 

representação das mulheres e sua literatura.  

  



121 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 1232 p.  

 

ALMEIDA, Júlia Lopes de. O Caso de Ruth. In:______. Ancia Eterna. Rio de Janeiro: 

H. Garnier. 1903. p. 9-21. 

 

ALMEIDA, Júlia Lopes de. Os porcos. In:______. Ancia Eterna. Rio de Janeiro: H. 

Garnier. 1903. p. 33-41. 

 

ALMEIDA, Júlia Lopes de. A caolha. In:______. Ancia Eterna. Rio de Janeiro: H. 

Garnier. 1903. p. 93-102. 

 

ALMEIDA, Júlia Lopes de. A casa dos mortos. In:______. Ancia Eterna. Rio de 

Janeiro: H. Garnier. 1903. p.75-79. 

 

ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. Mobilidades culturais, geografias afetivas: espaço 

urbano e gênero na literatura contemporânea. In: DALCASTAGNÈ, Regina. LEAL, 

Virgínia Maria Vasconcelos (Org.). Espaço e gênero na literatura brasileira 

contemporânea. Porto Alegre: Editora Zouk, 2015. 284 p.  

 

ALVES, Paula Rúbia Oliveira do Vale. Julia Lopes de Almeida: o lugar da mulher na 

literatura brasileira na virada entre os séculos XIX e XX. Círculo Fluminense de 

Estudos Filológicos e Linguísticos. Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 05. Rio de 

Janeiro: CiFEFiL, 2013. Disponível em 

http://www.filologia.org.br/xvii_cnlf/trab_completos/J%C3%BAlia%20Lopes%20de% 

20Almeida-%20o%20lugar%20da%20mulher%20na%20literatura.pdf. Acesso em 05 

ago. 2020. 

 

AMED, Jussara Parada. Escrita e experiência na obra de Júlia Lopes de Almeida 

(1862-1934). 2010. 234 f. Tese – Faculdade de filosofia, letras e ciências humanas, 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. Disponível em 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-08102010- 

163035/publico/2010_JussaraParadaAmed.pdf. Acesso em 05 ago. 2020.  

 

AMENO, Agenita. Crítica à tolice feminina. Rio de Janeiro: Record, 2001. 221 p.  

 

ANJOS, Lucinda Aparecida de Farias dos. O fantástico contemporâneo na literatura e 

na pintura: o fantástico estranhamento na pintura de Salvador Dalí e na literatura de 

Murilo Rubião. 2012. 44 f. Monografia – Instituto de Artes, Universidade Estadual 

Paulista Julio de Mesquita Filho. São Paulo, 2012. Disponível em 

https://www.academia.edu/8536627/O_FANT%C3%81STICO_CONTEMPOR%C3%8 

2NEO_NA_LITERATURA_E_NA_PINTURA_. Acesso em 05 ago. 2020. 

 

ARÁN, Márcia. Lacan e o feminino: algumas considerações críticas. In: Natureza 

humana. jul.- dez. 2003. 293-327. 

 

ARMSTRONG, Nancy. Desire and Domestic Fiction. Oxford: Oxford University Press, 

1987. 320 p.  

 



122 

 

ARMITT, Lucie. Dark departures: Contemporary Women’s Writing after the Gothic. 

In: BRABON, Benjamin. GENZ, Stéphanie. Postfeminist Gothic: Critical Interventions 

in Contemporary Culture. New York: Palgrave MacMillan, 2007. 189 p.  

 

BACHELARD, Gaston. Poéticas do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 349 p.  

 

BADDELEY, Gavin. Goth Chic: um guia para a cultura dark. Tradução: Amanda 

Orlando. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. 288 p.  

 

BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o Mito do amor materno. Rio de 

Janeiro: Editora Nova Fronteira S/A, 1980. 239 p.  

 

BATISTA, Camila Aparecida Virgílio. SILVA, Alexander Meireles da. Nos 

subterrâneos do gótico feminino moderno: um olhar em “O jardim selvagem” de Lygia 

Fagundes Telles. In: SILVA, Alexander Meireles da. BARROS, Fernando Monteiro de. 

FRANÇA, Júlio. COLUCCI, Luciana. (Orgs.) Estudos do gótico. Rio de Janeiro: 

Dialogarts, 2017. p. 32 – 38. 

 

BAUMAN, Zigmund. Medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 280 p.  

 

BÍBLIA. Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 

2002. 

 

BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

160 p.  

 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 2. ed. São Paulo: Editora 

Cultrix, 1976. 552 p.  

 

BOSI, Alfredo. Narrativa e resistência. Itinerários, Araraquara, nº 10, 1996. p. 11-27. 

Disponível em https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios/article/view/2577/2207 

Acesso em 21 jun. 2021 

 

BOTTING, Fred. Gothic. New York: Routledge. 1996. 201 p.  

 

BRAGANÇA, Klaus’Berg Nippes. Realidade perturbada: corpos, espíritos, família e 

vigilância no cinema de horror. Curitiba: Editora Appris, 2018. 293 p.  

 

BRANDÃO, Luis Alberto. Teorias do espaço literário. São Paulo/Belo Horizonte: 

Perspectiva/FAPEMIG, 2013. 292 p.  

 

BRANDÃO, Ruth Silviano. Mulher Ao Pé da Letra: a personagem feminina na 

literatura. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 241 p.  

 

CALVINO, Italo. Le città invisibili. Torino: Letteratura italiana Einaudi, 1972. 176 p.  

 

CALVINO, Italo. Introdução. In: ______. Contos fantásticos do século XIX: o 

fantástico visionário e o fantástico cotidiano. Vários tradutores. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2004. p. 4-9. 

 

CASTRO, Hélder Brinate. A “praga” do Sertão: aspectos do Gótico em Coelho Neto. 

https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios/article/view/2577/2207


123 

 

In: SILVA, A. M.; BARROS, F. M. (Org). Estudos do Gótico. Rio de Janeiro: 

Dialogarts, 2017, p. 65-75. 

 

CASTRO, Hélder Brinate. O gótico na literatura brasileira: o caso da ficção 

regionalista. In: Revista Fantástika 451, 2018 p. 49-54.2018. Disponível em 

https://www.academia.edu/36533204/O_g%C3%B3tico_na_literatura_brasileira_o_cas

o_da_fic%C3%A7%C3%A3o_regionalista Acesso em 12 mar. 2021 

 

CEIA, Carlos. E-dicionário de termos literários. Disponível em www.edtl.fcsh.unl.pt/. 

Acesso em 08 ago. 2020. 

 

CIRLOT, Juan Eduardo. A dictionary of symbols. London: Routledge, 2001. 507 p.  

 

COPATI, Guilherme; LA GUARDIA, Adelaine. O Não Pertencimento: identidades 

femininas abjetas na ficção gótica. Interfaces Brasil/Canadá. Canoas, v. 13, n. 2, 2013, 

p. 201-222. Disponível em 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces/article/view/7256. Acesso em 

15 ago. 2020. 

 

CHEVALIER, Jean-Jacques. GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, 

sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2012. 996 p.  

 

DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio 

de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A, 1997. 118 p.  

 

DAUPHIN, Cécile. et al. A história das mulheres. Cultura e poder das mulheres: ensaio 

de historiografia. In Revista do núcleo transdisciplinar de estudos de gênero, v. 2, n. 1. 

Niterói: EdUFF, 2000, p. 7-30. 

  

DAVISON, Carol Margaret. Haunted house/Haunted heroine: female gothic closets in 

“The yellow wallpaper”. In: Women’s studies, 2004. p. 47-75. Disponível em 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497870490267197. Acesso em 20 ago. 

2020. 

 

DAY, William Patrick. In the Circles of Fear and Desire: A Study of Gothic Fantasy. 

Chicago and London: The University of Chicago Press, 1985. 212 p.  

 

DeLAMOTTE, Eugenia C. Perils of the Night: A Feminist Study of Nineteenth-Century 

Gothic. New York and Oxford: Oxford UP, 1990. 368 p.  

 

DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia - v. 5. 

Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997. 715 p.  

DELUMEAU, Jean. História do medo no ocidente 1300 – 1800: uma cidade sitiada. 

São Paulo: Companhia das letras, 2001. 696 p.  

 

DIMAS, Antonio. Espaço e romance. 2 ed. São Paulo: Ática, 1987. 75 p.  

 

DIXON, Paul. Os contos de Machado de Assis: Mais do que sonha a filosofia. Porto 

Alegre: Movimento, 1992. 116 p.  

 

DOBOSIEWICZ, Ilona. GUTOROW, Jacek. The Body: Readings in English and 

https://www.academia.edu/36533204/O_g%C3%B3tico_na_literatura_brasileira_o_caso_da_fic%C3%A7%C3%A3o_regionalista
https://www.academia.edu/36533204/O_g%C3%B3tico_na_literatura_brasileira_o_caso_da_fic%C3%A7%C3%A3o_regionalista
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces/article/view/7256
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497870490267197


124 

 

American Literature and Culture 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole, 

2009. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/323812224_The_Grotesque_Female_Body_T 

he_Gothic_Household_and_Sexual_Politics_in_Twentieth-

century_Southern_Short_Fiction/citations. Acesso em 20 fev. 2021.  

 

DOTTIN-ORSINI, Mireille. A mulher que eles chamavam fatal: textos e imagens da 

misoginia fin-de-siècle. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 372 p.  

 

EMONDS, Friederike B. Femme Fragile: The Feminist Encyclopedia of German 

Literature. (Friederike Eigler and Susanne Kord Eds.). Westport: Greenwood, 1997. 691 

p.  

 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 224 p. 

 

FOUCAULT, Michel. Outros Espaços. In:______ Ditos e Escritos. Conferência no 

Círculo de Estudos Arquitetônicos. 1984, p. 412-422. 

 

FOUCAULT, Michel. Language to Infinity. In: Language, Counter-Memory, Practice, 

trans. Donald F.Bouchard and Sherry Simon. Oxford: Blackwell, 1977. 

 

FRANÇA, Júlio. As sombras do real: a visão de mundo gótica e as poéticas realistas. In: 

CHIARA, Ana; ROCHA, Fátima Cristina Dias, org. Literatura Brasileira em Foco VI: 

em torno dos realismos. Rio de Janeiro: Casa Doze, 2015. p. 133-146. 

 

FRANÇA, Júlio. O sequestro do Gótico no Brasil. In: FRANÇA, Júlio; COLLUCI, 

Luciana. As nuances do Gótico: do Setecentos à atualidade. Rio de Janeiro: Bonecker, 

2017, p. 111-124. 

 

FRANÇA, Júlio. Poéticas do Mal: a literatura do medo no Brasil (1840-1920). Rio de 

Janeiro: Editora Bonecker, 2017. 242 p.  

 

FRANÇA, Júlio. Fontes e Sentidos do Medo como Prazer Estético. In: GARCÍA, F.; et 

al. (org.) Anais do II Encontro Regional Insólito como Questão na Narrativa Ficcional. 

Rio de Janeiro: Dialogarts, 2011. Disponível em 

https://www.academia.edu/2002371/Fontes_e_sentidos_do_medo_como_prazer_est%C

3%A9tico. Acesso em 15 dez. 2020.   

 

FRANÇA, Júlio. SILVA, Daniel Augusto P. De perseguidas a fatais: personagens 

femininas, sexo e horror na literatura do medo brasileira. In: Opiniães, São Paulo, v. 4, 

n. 6-7, 2015. p. 51 – 66. Disponível em 

https://www.revistas.usp.br/opiniaes/article/view/115072. Acesso em 15 dez. 2020. 

 

FRATUCCI, Amanda da Silveira Assenza. A monstruosidade humana: a literatura 

gótica como base para a construção do fantástico. In: XV Congresso internacional 

ABRALIC, 2017. Anais. Araraquara: UNESP, 2017. p. 1838-1846. Disponível em 

https://abralic.org.br/anais/arquivos/2017_1522185721.pdf. Acesso em 15 dez. 2020.  

 

FREUD, Sigmund. ( (1955) [1919] )The Uncanny.” In: The Standard Edition of the 

Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Translator and general editor James 

Strachey, in collaboration with Anna Freud, assisted by Alix Strachey and Alan Tyson, 

24 vols. London: The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1953–74. Vol. 

https://www.academia.edu/2002371/Fontes_e_sentidos_do_medo_como_prazer_est%C3%A9tico
https://www.academia.edu/2002371/Fontes_e_sentidos_do_medo_como_prazer_est%C3%A9tico
https://www.revistas.usp.br/opiniaes/article/view/115072
https://abralic.org.br/anais/arquivos/2017_1522185721.pdf


125 

 

XVII, p. 217–56. 

 

GABRIELLI, Murilo Garcia. O lugar do fantástico na literatura brasileira. Itinerários, 

Araraquara-SP, v. 19, p. 25-33, 2002. 

 

GAMA-KHALIL, Marisa Martins. O espaço do fantástico como leitor das diferenças 

sociais: uma leitura de O homem cuja orelha cresceu. O eixo e a roda: Revista de 

literatura brasileira, Belo Horizonte, v. 17, p. 89-102, 2008. Disponível em 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/article/view/3299. 

Acesso em 25 jan. 2021.  

 

GAMA-KHALIL, Marisa Martins. O lugar teórico do espaço ficcional nos estudos 

literários. In: Revista da ANPOLL. Florianópolis, 2010, p. 213-236. Acesso em 05 jan. 

2021. 

 

GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 1993. 

 

GILBERT, Sandra. GUBAR, Susan. The madwoman in the attic: the woman writer and 

the nineteenth-century literary imagination. London: Yale University Press, 2000.    
 

GOMES, Carlos M. A mulher nas fronteiras da casa. In: Anais do V Seminário 

Internacional Mulher e Literatura. Brasília, 2011. 

 

GROSZ, Elizabeth. Corpos-cidades. In: MACEDO, A. G. RAYNER, F. (orgs.). 

Género, cultural visual e performance – Antologia crítica. Famalicão: Centro de 

estudos humanísticos da Universidade do Minho e Edições Húmus, 2011. p. 89-100. 

 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 1056 p.  

 

HEILAND, Donna. Gothic and Gender: an introduction. Estados Unidos da América: 

Blackwell Publishing, 2004. 222 p.  

 

HOWELLS, Coral Ann. Love, Mystery, and Misery: Feeling in Gothic Fiction. London: 

Athlone, 1978. 210 p.  

 

HOEVELER, Diane L. Gothic Feminism: The professionalization of gender from 

Charlotte Smith to the Brontës. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. 

1998. 272 p. 

 

HOROWITZ, Helen Lefkowitz. Wild Unrest. New York: Oxford University Press, 

2010. 272 p.  

 

JACKSON, Rosemary. Fantasy: The Literature of Subversion. London: Routledge, 

2008. 224 p.  

 

JONES, Jordan B. KRAUSE, James R. The Femme fragile and Femme fatale in the 

fantastic fiction of Machado de Assis. Abusões: Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 51 - 96. 

Dez, 2015. Disponível em 

https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/abusoes/article/view/20994. Acesso em 15 

jan. 2021.  

 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/article/view/3299
https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/abusoes/article/view/20994


126 

 

KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: que o é iluminismo. In: A paz perpétua e 

outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1995. p. 11-19. 

 

KRISTEVA, Julia. Powers of horror: an essay on abjection. New York: Columbia 

University Press, 1982. 219 p.  

 

LAMAS, Berenice Sica. O duplo em Lygia Fagundes Telles: um estudo em psicologia 

e literatura. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 292 p.  

 

LAWSON, Kate; SHAKINOVSKY, Lynn. The marked body: domestic violence in mid-

nineteenth-century literature. Albany: State university of New York press, 2002. 212 p.  

 

LINS, Osman. Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo: Ática, 1976. 149 p.  

 

LORDELLO, Josette Magalhães. Entre o Reino de Deus e dos Homens: a secularização 

do casamento no Brasil do século XIX. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002. 

180 p.  

 

LOVECRAFT, Howard Phillips. O horror sobrenatural na literatura. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves Editora, 1987. 107 p.  

 

MAJLINGOVÁ, Veronika. The Use of Space in Gothic Fiction. Master’s 

diploma thesis. Masaryk University, Facult of Arts, Brno, 2011. Disponível em 

https://is.muni.cz/th/xdt5b/The_Use_of_Space_in_Gothic_Fiction.pdf. Acesso em 20 

fev. 2021.  

 

MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Tradução: Hilda 

Pareto Maciel e Rogério Haesbaert. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 312 p.  

McCARTHY, Christine. Towards a Definition of Interiority. In: Space and Culture. 

Sage publications, 2005. p. 111 – 25.  

 

MENON, Maurício César. Figurações do gótico e de seus desmembramentos na 

literatura brasileira de 1843 a 1932. 2007. 259 f. Tese (Doutorado em Letras) 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007. Disponível em 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000123280. Acesso em 20 fev. 

2021.  

 

MILES, Rosalind. Who cooked the last Supper? The women’s history of the world. 

New York: Three rivers press, 2001. 342 p.  

 

MOERS, Ellen. Literary women: the great writers. New York: Oxford University Press, 

1976. 338 p.  

 

MUZART, Zahidé Lupinacci. Sob o signo do gótico: o romance feminino no Brasil, 

século XIX. In Veredas: Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, n. 10, p. 

295-308, 1 dez. 2008. 

 

NITRINI, Sandra. Literatura Comparada: história, teoria e crítica. 2. ed. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2000. 312 p. 

PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Tradução: Angela M. S. Correa. 

São Paulo: Contexto, 2007. 192 p.  

 

https://is.muni.cz/th/xdt5b/The_Use_of_Space_in_Gothic_Fiction.pdf
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000123280


127 

 

PINSKY, Carla Bassanezi. Nova história das mulheres no Brasil. In: PERROT, 

Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2007. p. 09 - 11. 

 

PIRES, Valéria Fabrizi. Lilith e Eva: Imagens arquetípicas da mulher na atualidade. São 

Paulo: Summus Editorial, 2008. 136 p.  

 

POE, Edgar Allan. Gato preto. In: ______. Contos de imaginação e mistério. São Paulo: 

Tordesilhas, 2012. p. 81-92. 

 

PRIORE, Mary Del. Esquecidos por Deus – monstros no mundo europeu e ibero- 

americano (século XVI – XVIII). São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 168 p.  

 

PUNTER, David; BYRON, Glennis. The Gothic. Oxford: Blackwell, 2004. 315 p.  

 

PUNTER, David. The Literature of Terror: A history of gothic fictions from 1765 to the 

present day. New York: Routledge, 2013. 449 p.  

 

RADCLIFFE, Ann. On the supernatural in poetry. In: New Monthly Magazine, v. 16, 

1826. p. 145-152. 

 

RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In.: DEL PRIORE, Mary (Org.). 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004. p. 578 – 606. 

 

RAILO, Eino. The castle haunted: a study of the elements of english romanticism. New 

York: George Routledge &amp; Sons, 1927. 388 p.  

 

RIBEIRO, Emílio Soares. O gótico e seus monstros: a literatura e o cinema de horror. 

São Paulo: Cartola editora, 2021. 201 p.  

 

ROAS, David. Em torno a uma teoria sobre o medo e o fantástico. In: VOLOBUEF, 

Karin; WIMMER, Norma; ALVAREZ, Roxana Guadalupe Herrera (Org.). Vertentes do 

Fantástico na Literatura. São Paulo: Annablume, 2012. p 117-142. 

 

ROSSI, Aparecido Donizete. Manifestações e configurações do gótico nas literaturas 

inglesa e norte-americana: um panorama. In: ÍCONE - Revista de Letras, São Luís de 

Montes Belos, v. 2, p. 55-76, jul. 2008. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/265986652_Manifestacoes_e_configuracoes_ 

do_Gotico_nas_literatura_inglesa_e_norte-americana_um_panorama. Acesso em 10 

mar. 2021.  

 

SAAVEDRA, Carola. O fantasma da literatura feminina. Jornal Rascunho, Curitiba, 

out., 2012. Disponível em: http://rascunho.gazetadopovo.com.br/o-fantasma-da- 

literatura-feminina/. 

 

SÁ, Daniel Serravalle de. O romance gótico e as mulheres: questões de política sexual. 

Itinerários, Araraquara, n. 47, p. 13-23, jul./dez. 2018. Disponível em: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios/article/view/10855. Acesso em 15 mar. 

2021.  

 

SÁ, Daniel Serravalle. Gótico tropical: o sublime e o demoníaco em O Guarani. 2006. 

Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. doi: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios/article/view/10855


128 

 

10.11606/D.8.2006.tde-28112006-173416. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8147/tde-28112006-173416/pt-br.php. Acesso 

em 20 abr. 2021.  

 

SANDER, Lucia V. O caráter confessional da literatura de mulheres (um estudo de caso 

ou um caso em estudo). In: A mulher e a literatura. Organon, Porto Alegre, UFRGS, 

1989, v. 16, n. 16, p. 38-51. Disponível em 

https://www.seer.ufrgs.br/organon/article/viewFile/39482/25196. Acesso em 16 mar. 

2021.  

 

SANTOS, Ana Paula Araujo dos. Horrores góticos sob a perspectiva feminina de Júlia 

Lopes de Almeida. In: O gótico feminino na literatura brasileira: um estudo de Ânsia 

Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. 2017. 91 f. Dissertação (Mestrado em teoria da 

literatura e literatura comparada) – Centro de educação e humanidades, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em 

https://sobreomedo.wordpress.com/2017/07/10/o-gotico-feminino-na-literatura- 

brasileira-um-estudo-de-ansia-eterna-de-julia-lopes-de-almeida-ana-paula-santos/ 

Acesso em 20 mar. 2021.  

 

SANTOS, Ana Paula Araujo dos. FRANÇA, Júlio. O páter-famílias como vilão gótico 

em Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. In: SOLETRAS, Rio de Janeiro, n. 34, p. 87-100, 

2017. Disponível em https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/30159. Acesso em 20 mar. 2021.  

 

SANTOS, Rosaly Ferreira da Costa. A espacialidade ficcional no conto “Noturno 

amarelo” de Lygia Fagundes Telles. In: SILVA, Antonia Marly Moura (org.). Das 

linhas às entrelinhas: múltiplos olhares sobre o literário. São Carlos: Pedro e João, 

2020. p. 51-62. 

 

SANTOS, Rosaly Ferreira da Costa. Limites e fronteiras: a configuração do espaço 

ficcional no conto fantástico de Lygia Fagundes Telles. 147 f. Dissertação. (Mestrado 

acadêmico em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2017. Disponível em 

http://www.uern.br/controledepaginas/defesas2017ppgl/arquivos/4249rosaly_ferreira_d 

a_costa_santos.pdf. Acesso em 21 mar. 2021.  

 

SASSE, Pedro. A ficção de medo urbano. In: FRANÇA, Júlio (Org.) Poéticas do mal: a 

literatura do medo no Brasil (1840-1920). Rio de Janeiro: Editora Bonecker, 2017. p. 

178-200. 

 

SCHWANTES, Cíntia. Dilemas da representação feminina. OPSIS – Revista do 

NIESC, v. 6, p. 7-19, 2006. Disponível em 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3734/1/ARTIGO_DilemasRepresenta%C3% 

A7%C3%A3oFeminina.pdf. Acesso em 21 mar. 2021.  

 

SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2011. 176 p.  

 

SENA, Marina. Segredos e terrores da casa: a espacialidade gótica em as minas de prata 

(1865-6), de José de Alencar. In: ROSSI, Aparecido Donizeti. ZANINI, Cláudio. 

FRANÇA, Júlio. Estudos do gótico. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2018. p. 127-148. 

SNODGRASS, Mary Ellen. Encyclopedia of Gothic Literature. New York: Facts on 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8147/tde-28112006-173416/pt-br.php
https://www.seer.ufrgs.br/organon/article/viewFile/39482/25196
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/30159
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/30159


129 

 

file, 2005. 497 p.  

 

SHOWALTER, Elaine. The female malady: women, madness and english culture, 1830-

1980. England: Penguin Books, 1985. 310 p.  

 

SILVA, Antonia Marly Moura da. Na fratura do espaço ficcional: a naturalização do 

irreal em dois contos contemporâneos. In: SILVA, Antonia Marly Moura (org.). Das 

linhas às entrelinhas: múltiplos olhares sobre o literário. São Carlos: Pedro &amp; João, 

2020. p. 41-50. 

 

SILVA, Daniel Augusto P. Belle époque noir: corpos doentes, corpos grotescos. In: 

ROSSI, Aparecido Donizeti. ZANINI, Cláudio. FRANÇA, Júlio. Estudos do gótico. Rio 

de Janeiro: ABRALIC, 2018. p. 61 – 83. 

SOON, Andrew Hock. Women and domestic space in contemporary gothic narratives. 

New York: Palgrave MacMillan, 2015. 246 p.  

 

STEIN, Ingrid. Figuras femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1984. 146 p.  

 

STEVENS, Cristina Maria T. A mulher escrita: a escrita-mulher? Brasília: Editora UnB, 

2009. 181 p.  

 

TELLES, Lygia Fagundes. Jardim selvagem. In: ______. Antes do baile verde. São 

Paulo: Companhia das letras, 1965. p. 74-79. 

 

TELLES, Lygia Fagundes. Venha ver o pôr do sol. In: ______. Antes do baile verde. 

São Paulo: Companhia das letras, 1965. p. 94-100. 

 

TELLES, Lygia Fagundes. A sauna. In:______. Seminário dos ratos. São Paulo: 

Companhia das letras, 1977. p. 33-52. 

 

TELLES, Lygia Fagundes. Potyra. In:______. Invenção e Memória. Rio de Janeiro: 

Rocco, 2000. p. 101-115. 

 

TELLES, Norma. Autor + a. In: JOBIM, José Luis (org.). Palavras da crítica. Rio de 

Janeiro: Imago, 1992. p. 45-63. Disponível em 

https://www.academia.edu/27838218/Palavras_da_critica_Jos%C3%A9_Lu%C3%ADs 

_Jobim_org. Acesso em 25 mar. 2021.  

 

TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: PRIORE, Mary Del (org.). História 

das mulheres no Brasil. 9ª ed. São Paulo: Contexto, 2004. p. 401-442. 

 

TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 208 p.  

 

USSHER, Jane M. The Madness of women: myth and experience. East Sussex: 

Routledge, 2011. 316 p.  

 

VASCONCELOS, Sandra Guardini Teixeira. A formação do romance inglês: ensaios 

teóricos. São Paulo: FAPESP, 2007. 654 p.  

 

WALLACE, Diana; SMITH, Andrew. Introduction: Defining the Female Gothic. In: 

(Ed.). The Female Gothic: New Directions. New York: Palgrave, 2009. p. 1-12. 



130 

 

 

WALKER, Bárbara G. The woman’s dictionary of symbols and sacred objects. New 

York: Harper Collins, 1988. 576 p.  

 

WEBSTER, Wendy. Imagining home: gender, ‘race’ and national identity, 1945-64. 

Bristol: UCL Press, 1998. 240 p.  

 

WILLIAMS, Anne. Art of darkness: a poetics of gothic. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1995. 319 p.  

 

XAVIER, Elódia. A casa na ficção de autoria feminina. Florianópolis: Mulheres, 2012. 

In: ______. Tudo no feminino: a mulher e a narrativa brasileira contemporânea. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991. 171 p.  

 

ZOLIN, Lúcia Osana. Crítica Feminista. In: BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana. 

(Org.) Teoria literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas. 3. ed. 

Maringá: Eduem. 2009. p. 181 – 203.  

 




