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Três Mulheres e suas Histórias de Amor: Stein, Yourcenar e Bishop
Telma Amaral Gonçalves
Neste artigo, é apresentada a trajetória amorosa de três pares femininos que viveram
relações homoafetivas no século XX, formados por Gertrude Stein/Alice B.Toklas,
Marguerite Yourcenar/Grace Frick e Elizabeth Bishop/Lota Macedo. Neste sentido,
foram analisados o significado do amor e o impacto da escolha amorosa no âmbito
pessoal e no contexto específico em que o par viveu, assim também seu cotidiano
marcado por realizações, alegrias, conflitos e tensões.
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Tres Mujeres y sus Historias de Amor: Stein, Yourcenar y Bishop
Este artículo presenta la trayectoria amorosa de tres parejas femeninas que vivieron
relaciones homoafectivas en el siglo XX, formadas por Gertrude Stein/Alice
B.toklas, Marguerite Yourcenar/Grace Frick y Elizabeth Bishop/Lota Macedo. En
este sentido, se analizó el significado del amor y el impacto de la elección amorosa
en el ámbito personal y en el contexto específico en que vivía la pareja, así como su
vida cotidiana marcada por logros, alegrías, conflictos y tensiones.
Palabras claves: mujeres, amor, homoafectividad.

Three Women and their Love Stories: Stein, Yourcenar and Bishop
This paper focuses on the loving trajectories of three female gay couples – Gertrude
Stein/Alice B.Toklas, Marguerite Yourcenar/Grace Frick and Elizabeth Bishop/
Lota Macedo – who lived their homoaffective relationships during the 20th century.
The meanings the couples assigned to love, the impact of their choices on their
personal lives and on the context in which each couple lived as well as their everyday
lives marked with achievements, joys, conflicts and tensions were analyzed.
Keywords: women, love, homoaffectivity.
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