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¿Rachel de Queiroz: una mujer maldita o una maldita mujer?
Lilian Adriane Ribeiro
Este artículo es un análisis de la biografía de Rachel de Queiroz, novelista brasileña, en
que propongo una reflexión sobre esta “mujer maldita/ maldita mujer” o simplemente
trasgresora, difícilmente clasificada en los reducidos y retrógrados espacios que la sociedad
concede al femenino. En este sentido, se consideró el contexto histórico y cuestiones sobre
relaciones de género presentes en la biografía de la escritora.
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Rachel de Queiroz: uma mulher maldita ou uma maldita mulher?
Este artigo é uma análise da biografia de Rachel de Queiroz, romancista brasileira, no qual
é proposta uma reflexão sobre esta “mulher maldita/ maldita mulher” ou simplesmente
transgressora, dificilmente classificada nos reduzidos e retrógrados espaços que a sociedade
concede ao feminino. Neste sentido, considerou-se o contexto histórico e questões sobre
relações de gênero presentes na biografia da escritora.
Palavras-chave: mulher, gênero, biografia, escritora.

Rachel de Queiroz: is she cursed or does she curse?
This paper analyses the life story of Rachel de Queiróz, a Brazilian novelist. It proposes a
reflection about this woman who has been considered either a “cursed woman / a woman
that curses” or simply a noncompliant. It concludes that it is difficult to assign Rachel de
Queiróz a proper place in the reduced and retrograde spaces society grants the feminine.
The writer’s historical background and the gender-oriented issues of her life were taken
into consideration.
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