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O emprego do monólogo interior, no conto, permite-nos verificar indícios de uma escrita tipicamente feminina, 
pois, por meio desse recurso narrativo, temos contato com o fluxo de pensamentos da personagem principal. A 
reflexão que a protagonista realiza, durante a narrativa, tem efeito catártico, uma vez que possibilita a 
transformação de sua visão do mundo e, consequentemente, a percepção de si própria, viabilizando o processo 
emancipatório. 

Verificar em que medida o monólogo interior, recurso 
que propicia um maior aprofundamento das 
personagens ficcionais, possibilita a identificação de 
aspectos de uma escritura feminina no conto “Senhor 
Diretor”, de Lygia Fagundes Telles. 

Constituição de aporte teórico sobre narrador e Crítica 
Feminista para subsidiar a análise da narrativa em 
questão. 

O processo narrativo no conto “Senhor Diretor”, 
inserido na obra Seminário dos Ratos (1977), 
ocorre em primeira pessoa, por meio do monólogo 
interior, recurso amplamente presente nas 
produções da autora, apresentando conflitos 
típicos do universo feminino. Acessando os 
pensamentos da personagem central, é possível 
identificar frustração e indignação em relação ao 
não cumprimento das normas que determinam o 
comportamento da mulher na sociedade brasileira 
do século XX. 
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Dessa forma, sistematizam-se as relações entre aspectos da estrutura narrativa e do universo feminino, possibilitando o desenvolvimento de uma crítica literária centrada na mulher, numa atitude de revisitação e reformulação do cânone literário - delineado, ao longo da História, pela tradição falocêntrica. 

O estudo realizado possibilita a sistematização das relações entre aspectos da estrutura narrativa e do universo 
feminino, promovendo o desenvolvimento de uma crítica literária centrada na mulher, numa atitude de 
revisitação e reformulação do cânone literário - delineado, ao longo da História, pela tradição falocêntrica. 


