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177

Considerações finais ou a 
lição de Pequena Flor

No conto A menor mulher do mundo, de Clarice Lispector411, o explo-
rador Marcel Pretre encontra, no coração da África, a menor mulher 
do mundo, e, investido da autoridade do pesquisador diante do seu 
objeto de estudo, “sentindo necessidade imediata de ordem e de dar 
nome ao que existe, apelidou-a de Peque na Flor. E, para conseguir 
classificá-la entre as realidades reconhecíveis, logo passou a colher 
dados a seu respeito”412. 

Esse confronto entre o pesquisador e seu objeto, entre a autori-
dade que classifica e nomeia e aquele a ser classificado e nomeado, 
seria redutora413 para Pequena Flor, não fosse ela capaz de subverter 
os papéis, de fazê-los voltar de baixo para cima414: 

Metodicamente o explorador examinou com o olhar a barri-
guinha do menor ser humano maduro. Foi neste instante que 
o explorador, pela primeira vez desde que a conhecera, em 
vez de sentir curiosidade ou exal tação ou vitória ou espírito 
científico, o explorador sentiu mal-estar. 

411 LISPECTOR, C.. A menor mulher do mundo. In: LISPECTOR, C . Laços de família. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1998b. p. 68-75.

412 Ibid.p.73.

413 DERRIDA,  1971. p. 234

414 FERREIRA, 1999.
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É que a menor mulher do mundo estava rindo. 

[...]
O explorador tentou sorrir-lhe de volta, sem saber exa-
tamente a que abismo seu sorriso respondia, e então 
pertur bou-se como só homem de tamanho grande se 
perturba. Disfarçou ajeitando melhor o chapéu de explo-
rador, corou pudico. Tornou-se uma cor linda, a sua, de 
um rosa-esver deado, como a de um limão de madrugada. 
Ele devia ser azedo. 

Foi provavelmente ao ajeitar o capacete simbólico que o 
explorador se chamou à ordem, recuperou com severida de 
a disciplina de trabalho, e recomeçou a anotar.415

Na medida em que esse olhar que vem de baixo é capaz de fazer 
vacilar o vivido e experiente explorador, ele pode ser comparado ao 
olhar cômico, como o define Cleise Mendes, um olhar que desconfia 
das altitudes e tende a desestabilizar tudo que cai no seu ângulo 
de visão.416 O sorriso de Pequena Flor desestabiliza o capacete sim-
bólico do explorador. E nesse movimento de desconcerto, ao fazer 
o explorador desviar os olhos ou perder o prumo, ela não se deixa 
reduzir à alcunha, subvertendo o jogo da complementaridade ao qual 
o explorador desejaria submetê-la.

A moral que se pode tirar dessa história é que, no final, é o ob-
jeto quem dá a lição no pesquisador. No caso da pesquisa que deu 
origem a esse livro, não foi diferente. Embora desde a fase de projeto 
se acreditasse nos resultados positivos da pesquisa, o que se afirma-
va, então, era uma espécie de “descrença na inexistência” de humor 
escrito por mulheres no Brasil. No primeiro esboço para um corpus 
de contos, casos e crônicas, com humor, escritos por mulheres no 
Brasil, compilado há quase dez anos, o qualificativo que se utilizou 
para o humor encontrado em alguns dos textos foi “ralo”. Acredita-
va-se, então, que a exemplificação dos procedimentos práticos do 
humor deveria ser feita com textos de autoria masculina para só 

415 LISPECTOR,1998b., p. 73.

416 MENDES, 2001, p. 150.
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depois mostrá-los nos textos de autoria feminina, como se o uso dos 
procedimentos de construção do humor pudesse estar mais nítido 
nos textos dos homens do que naqueles das mulheres.    

A instrumentalização do olhar, porém, através dos textos teóri-
cos e da leitura e releitura de dezenas de textos da autoria de outras 
tantas dezenas de escritoras brasileiras, mudou a perspectiva desta 
pesquisadora que passou a crer não apenas na existência, mas na 
complexidade e na diversidade do humor produzido por mulheres no 
Brasil. Pode-se dizer que o objeto se impôs e mostrou ter as qualidades 
necessárias e suficientes para ser estudado de maneira autônoma e 
não em comparação com o humor que os homens escrevem, o que 
repercutiu tanto na tessitura metodológica quanto nos aspectos teó-
rico e prático do trabalho. Aquilo que se aproximava do tecer de uma 
rede de malha estreita o suficiente para capturar vestígios esparsos 
do rarefeito humor que porventura as escritoras tivessem utilizado 
nos seus textos, acabou tomando a feição da confecção de uma colcha 
de retalhos. Alguns têm os matizes mais vivos do cômico, outros a 
textura mais áspera da sátira, outras ainda a urdidura mais elaborada 
da paródia ou da ironia, mas a padronagem do humor está aí bem 
nítida, para quem quiser ver, é claro.  

Espera-se que o objetivo de documentar o pouco espaço de-
dicado ao texto de humor escrito por mulheres no Brasil e o de 
compilar um esboço para uma antologia desses textos tenham se 
concretizado ao longo dos três capítulos deste livro. Além daquilo 
que foi dito ao longo de cada um deles, vale ressaltar, à guisa de 
conclusão, alguns aspectos que se tornaram mais evidentes depois 
do trabalho concluído. O primeiro deles é que o aporte teórico que 
estruturou majoritariamente este trabalho acabou sendo, também, 
de autoria de mulheres.  No capítulo 1, os trabalhos de Verena Al-
berti e Cleise Mendes merecem destaque, principalmente porque 
cada uma delas, à sua própria maneira, defende para o riso e para 
o cômico a mesma positividade que se atribui ao sério e ao trágico. 
No capítulo 2, também de feição teórica, foi através dos trabalhos 
de Regina Barreca, Gail Finney, Nancy Walker, e, no Brasil, Maria 
Rita Kehl, que se discutiu a relação das mulheres com o humor e 
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se tentou contra-argumentar a opinião daqueles que ainda acham 
que as mulheres não sabem lidar com ele.

Para os que ainda acham que a mulher não sabe lidar com o hu-
mor, o capítulo 3 tenta mostrar que, no que tange aos procedimentos 
de construção do texto humorístico, há evidência do seu uso pelas 
autoras, nos contos, casos e crônicas compilados. E, pelos temas que 
organizam o capítulo, pode-se perceber que o alvo do humor escrito 
por mulheres é mais abrangente do que o que se costuma pressupor. 
Embora ele, muitas vezes, esteja voltado para a própria mulher, para 
a casa, o marido e aquilo que a cerca mais de perto, sua mira tem 
alcance bem mais amplo: ele abrange do nascimento à morte, das 
mães às prostitutas, de deus ao diabo. 

Uma terceira constatação observada, a posteriori, foi a presença, 
na antologia, de autoras, se não de todos os estados, pelo menos das 
cinco regiões brasileiras. Há representantes da Bahia, Ceará, Pará, 
Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 

Não foi objetivo deste trabalho fazer análises comparativas en-
tre textos de homens e mulheres, mesmo porque, como se viu no 
capítulo 2, há sempre argumentos suficientes para defender tanto a 
semelhança quanto a diferença entre o humor escrito pelos diversos 
gêneros.  Apenas a título de comentário, com base nos textos de mu-
lheres que foram analisados no capítulo 2 e na leitura dos textos de 
autores brasileiros compilados na antologia de Flávio Moreira Costa417, 
o que se percebeu é que os temas abordados – amor e ódio, homens 
e mulheres, vida e morte, união e separação, triunfo e derrota, deus 
e o diabo etc. – são similares para os dois grupos e os procedimentos 
de construção de humor – paródia, caricatura, exagero, malogro etc. 
– estão presentes em ambos.

Para além das questões de uso de procedimentos e recorrência 
de temas, a existência de outras peculiaridades que permitiriam, 
se fosse o caso, reconhecer um estilo típico de mulher de escrever 
humor também foge ao escopo do trabalho. Ainda assim, a título 

417 COSTA, 2001.
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de observações marginais (e talvez óbvias), o que se percebeu foi 
que há, às vezes, semelhanças entre dois textos de autores de sexos 
diferentes e diferenças entre dois textos de autores do mesmo sexo. 
Só para citar um exemplo, o texto de Elisa Palatink, Vida de pediatra 
não é bolinho não418, está mais próximo de algumas crônicas de Luís 
Fernando Verissimo do que da maioria dos outros textos citados na 
antologia. E para essas semelhanças e diferenças concorrem inúme-
ros outros fatores (contexto, vida pessoal, leituras, formação) alguns 
dos quais talvez mais predominantes do que o sexo. Mas isso é as-
sunto para outro livro.

A última questão a ser tratada aqui se relaciona ao primeiro 
problema citado na introdução e pode ser formulada da seguinte 
forma: se existe humor escrito por mulheres no Brasil, por que ele 
permanece com tão pouca visibilidade?

De uma forma ou de outra, os fatores que podem ser alinhados 
como possíveis explicações para o fenômeno já foram, em sua maio-
ria, mencionados ao longo do trabalho, principalmente, no capítulo 2. 
Nele se destaca, como aspecto particularmente desestimulante para 
que o humor escrito por mulheres florescesse no país até então, um 
ambiente de criação e publicação de humor não apenas majorita-
riamente masculino, mas particularmente refratário à presença de 
mulheres em igualdade de condição.  

Um outro fator possível é que algumas das mulheres mencio-
nadas, ou não, na antologia, talvez se recusassem a ter os seus tra-
balhos incluídos em uma coletânea de humor. Isso porque, embora, 
do ponto de vista deste trabalho, o selo de “contendo humor” seja 
um sinal de ampliação e não de redução da significância do texto, 
sabe-se que isto não é consenso, haja vista as considerações de 
Mendes419 e Neves420 sobre uma concepção ainda vigente de que o 
saber e o conhecimento estão associados ao sério e ao circunspec-
to. No caso das mulheres, como também já se falou, esta questão 
é particularmente problemática, não apenas pela valorização da 

418 PALATINIK, [200-?].

419 Cf.. MENDES, 2001, p. 12.

420 NEVES,1979, p. 47-57.

Deus e o Diabo.indb   181 05/08/2019   17:52:35



Deus e diabo no humor das mulheres182

própria obra – no sentido de que um trabalho sério poderia ter mais 
peso do que um trabalho humorístico –, mas também por conta das 
restrições normativas, mencionadas no capítulo 2, que costumam 
nortear o que é próprio ou impróprio no comportamento das mu-
lheres. Neste caso, mais uma vez, tradicionalmente, a postura séria 
costuma ser mais apropriada do que aquelas relacionadas ao humor. 

Para se comentar um último aspecto que se supõe relacionado 
à invisibilidade do humor escrito por mulheres no Brasil, tomam-se 
algumas reflexões de Maria Rita Kehl em dois ensaios sobre “o que 
querem as mulheres”. No texto A mínima diferença, tomando Ana Ka-
renina e Emma Bovary como representantes dos impasses da longa 
passagem da mulher ocidental do século XIX para a modernidade, ela 
observa que, do ponto de vista dessas narrativas, o suicídio parecia 
ser a única solução possível para aquelas que não se conformavam 
com os seus papéis. 

Denominadas, pela psiquiatria do século XIX, como “bovaris-
mo”, muitas das insatisfações e ilusões dessas personagens – que 
equivalem hoje a manifestações de crença no livre-arbítrio e na li-
vre iniciativa – pareciam, quando encontrados nas Emma e Anna 
de outrora, manifestações delirantes de um desajuste psicológico421.

Em Um corpo que seja seu422, por sua vez, Kehl comenta o romance 
The awkening, de Kate Chopin, observando que a morte da personagem 
principal, Edna Pontellier, não parece ter sido uma escolha – nem da 
personagem nem da autora – mas resultado de uma espécie de falta 
de solução dramática para as narrativas, cujas personagens femininas 
tentaram, de alguma forma, mudar seus destinos.

É como se essas mulheres estivessem num entrelugar ou num 
entremomento (da narrativa? da história? dos costumes?). Já não 
cabiam mais onde estavam e ainda não havia para onde ir. Do final 
do século XIX até este início do século XXI, contudo, as conquistas 
femininas propiciaram a criação de outras soluções dramáticas para 

421 KEHL, M. R. A mínima diferença. In: KEHL, M. R. A mínima diferença: masculino e femi-
nino na cultura. Rio de Janeiro: Imago, 1996b. p. 21-28.  

422 KEHL, M. R. Um corpo que seja seu. In: KEHL, M. R. A mínima diferença: masculino e 
feminino na cultura, 1996c, p. 96-104.
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as narrativas que as mulheres vêm protagonizando, muitas delas 
bem menos trágicas do que aquela em que se exige a morte da he-
roína no final.

Dessas reflexões, pode-se inferir que a invisibilidade do humor 
escrito por mulheres no Brasil talvez seja decorrente do fato de que 
ainda não se sabe o que fazer com ele. Ele existe e já está aí há algum 
tempo, mas ainda não se deixou ver ou ainda não se quis vê-lo. E este 
“ainda” é a palavra-chave que remete à citação de Foucault:

Isso significa que não se pode falar de qualquer coisa em 
qualquer época; não é fácil dizer alguma coisa nova; não 
basta abrir os olhos, prestar atenção, ou tomar consciência, 
para que novos objetos logo se iluminem e, na superfície do 
solo, lancem sua primeira claridade.423

No que tange à visibilidade do humor escrito por mulheres no Bra-
sil, portanto, acredita-se que isto seja, como sugere Foucault, uma 
questão de tempo. E sendo assim, tomara que tenha razão o velho 
ditado que diz: “quem ri por último ri melhor”.

423 FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2007. p. 50.  
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