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RESUMO – As questões de gênero, sexo, identidade de gênero e autoria feminina estão em 
evidência na pós-modernidade. Com a chegada das teorias pós-estruturalistas e da Teoria Queer 
muitos essencialismos e normas vêm sendo questionadas e desconstruídas. Fala-se, atualmente, em 
pós-feminismo que seriam estudos voltados às teorias feministas com a finalidade de refletir sobre as 
unidades estáveis criadas pelo próprio discurso feminista e desconstruí-las e/ou desestabilizá-las. O 
grupo GESFEM procura justamente abordar tais questões, revendo os conceitos cristalizados pela 
sociedade ao longo dos anos. Para tal, buscam-se as teorias fundadoras do feminismo, levantando 
os aspectos que concernem a cada uma das correntes teóricas e verificando as mudanças 
transcorridas. As discussões do grupo são ilustradas e analisadas através de obras literárias de 
autoria feminina (de língua portuguesa e estrangeira) ou obras que de uma forma ou de outra tragam 
questões relacionadas ao feminismo ou às imagens femininas. O objetivo principal é procurar nos 
próprios discursos feministas os meios para desestabilizá-los. As reuniões do grupo são quinzenais e 
os textos selecionados são divididos em grupos para a participação coletiva. Além dos textos 
teóricos, os textos literários também são divididos entre os membros do grupo, selecionados inclusive 
em conjunto. Eventualmente o grupo faz a seleção de filmes, bem como de outros materiais 
pertinentes.  
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Introdução 
 

 O grupo de estudos, denominado GESFEM (Grupo de Estudos sobre Gênero, Sexualidade e 
Feminismo), surgiu do interesse dos acadêmicos em estudarem as teorias feministas, bem como as 
obras literárias de autoria feminina ou obras que trabalham com imagens femininas.  Sobre feminismo 
e autoria feminina, Lobo (1998) comenta: 

 
Tecnicamente, não se poderia falar em literatura "feminista" antes que o termo fosse 
cunhado, na década de 60 deste século. O termo "feminino" vem sendo associado a um 
ponto de vista e uma temática retrógrados, o termo "feminista", de cunho político mais 
amplo, em geral é visto de forma reducionista, só no plano das ciências sociais. Entretanto, 
deveria ser aplicado a uma perspectiva de mudança no campo da literatura. A acepção de 
literatura "feminista" vem carregada de conotações políticas e sociológicas, sendo em geral 
associada à luta pelo trabalho, pelo direito de agremiação, às conquistas de uma legislação 
igualitária ao homem no que diz respeito a direitos, deveres, trabalho, casamento, filhos etc. 
Entretanto, o texto literário feminista é o que apresenta um ponto de vista da narrativa, 
experiência de vida, e portanto um sujeito de enunciação consciente de seu papel social. É 
a consciência que o eu da autora coloca, seja na voz de personagens, narrador, ou na sua 
persona na narrativa, mostrando uma posição de confronto social, com respeito aos pontos 
em que a sociedade a cerceia ou a impede de desenvolver seu direito de expressão. Neste 
sentido, sempre houve autoras "feministas" dentro do contexto de suas épocas, tornando-se 
o termo impróprio apenas por uma questão cronológica. 

 
 Questões essas: representação feminina e identidades de gênero estão sendo colocadas em 
cheque na pós-modernidade que apresenta um caráter fluido, cambiante, desestabilizando 
“verdades”. Utiliza-se para o desenvolvimento das reflexões teóricas a literatura: meio pelo qual os 
sujeitos femininos expressaram sua subjetividade através de sua autoria e criações literárias de 
diferentes representações de mulheres que foram cambiando ao longo do tempo. 
 Os gêneros literários trabalhados no grupo são variados: contos, romances, poemas, 
crônicas. De modo que o grupo é aberto às discussões e todos têm a liberdade de envolvimento e 
sugestões. Os textos são selecionados e sugeridos tanto pela professora coordenadora, pelas 
assessoras do projeto, bem como pelos demais membros do grupo.  
 A exemplo disso, alguns dos textos trabalhados: 
 

Apoiando-se no espaço vazio 
Marina Colasanti 
 
Durante mais de 20 anos partilhou a cama com sua esposa chinesa. E embora Ching-Ping-
Mei não lhe tivesse dado filhos, sabia o quanto os desejara. Várias vezes, ao longo daquele 
tempo, dissera-lhe estar grávida, perdendo a criança em lamentáveis acidentes. E ele 
piedosamente fingira acreditar, para não ferir sua delicada sensibilidade oriental.  
Gentilmente, amavam-se. Recato, escuridão, jogos de leques. Assim se procuravam desde 
sempre na penumbra do quarto. Corpos nunca revelados, névoa de incenso, o amor envolto 
em véus e cortinados conservando o mistério dos primeiros dias.  
Porém, adoecendo Ching-Ping-Mei, exigiu o medico que se abrissem as janelas e se fizesse 
luz, tornando possível o exame. Embora ele se mantivesse do lado de fora da porta, em 
discreta espera, não lhe foi permitido escapar à revelação trazida junto com o diagnóstico.  
A paciente logo sararia, comunicou-lhe o médico, porém ele considerava seu dever 
comunicar-lhe à luz da medicina, e não obstante a graça e doçura inegáveis, sua esposa 
Ching-Ping-Mei era, na verdade, um homem.  
Atordoado, cambaleou sentindo esboroar-se o cerne do amor, estendeu as mãos à frente. 
Mas em que apoiar-se, se ele próprio, apesar da barba e dos bigodes, e sem que sua 
amada jamais desconfiasse, era, e tinha sido ao longo daqueles anos todos, mulher? 

 
 A divisão conhecida como binária, feminino e masculino, acaba sendo questionada pela teoria 
queer. Há uma quebra nos paradigmas e a classificação acaba sendo comprometida pela influência 
do desejo sexual e sujeitos que escapam da norma desestabilizando o essencialismo que busca 
definir e encerrar o sujeito ao seu corpo, sua genitália como fonte de uma “verdade” sobre o ser. 
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 O miniconto de Marina Colasanti apresenta de forma poética aspectos da complexidade 
teórica a qual se atém essa pesquisa. Eis um dos motivos pelos quais a literatura é utilizada como 
fonte teórica. 
 Outro exemplo de transformação de gênero, ou de modificação da imagem da mulher na 
sociedade, a crônica de Luis Fernando Veríssimo, que de uma forma bem humorada aponta uma 
mulher livre dos modelos tradicionalistas: 
 

Era uma vez... numa terra muito distante...uma princesa linda, independente e cheia de 
autoestima. 
Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 
maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico...  
Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito.  
Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa.  
Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos 
casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo.  
A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas 
roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre...  
Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautée, acompanhadas de um cremoso 
molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo 
mesma:  
- Eu, hein?... nem morta! 
 

 Sobre autoria feminina e as marcas de uma escrita, uma linguagem específica, como 
exemplo o poema “Confissão” de Florbela Espanca, enfatizando aspectos de uma autoria que se 
mostra indubitavelmente ter sido escrita por uma mulher. Há que se levar em conta num estudo como 
este, a leitura que se faz de cada obra. O questionamento que se segue, basicamente: qual é o olhar 
que se deve ter sobre determinada obra? Ou seja, estamos lendo como mulher ou como homem? 
Qual é o meu posicionamento diante de tal escrita? Se fosse um homem, como escreveria e como 
leria? E se fosse uma mulher, como escreveria e como leria? Tais questionamentos levam a inúmeras 
discussões e debruçar-se sobre o texto literário faz-se imprescindível na busca de indícios de uma 
autoria específica, um trabalho de arqueólogo da palavra. 
 

  
Aborreço-te muito. Em ti há qualquer cousa 
De frio e de gelado, de pérfido e cruel, 
Como um orvalho frio no tampo duma lousa, 
Como em doirada taça algum amargo fel. 
 
Odeio-te também. O teu olhar ideal 
O teu perfil suave, a tua boca linda, 
São belas expressões de todo o humano mal 
Que inunda o mar e o céu e toda a terra infinda. 
 
Desprezo-te também. Quando te ris e falas, 
Eu fico-me a pensar no mal que tu calas 
Dizendo que me queres em íntimo fervor! 
 
Odeio-te e desprezo-te. Aqui toda a minh’alma 
Confessa-te a rir, muito serena e calma! 
................................................................ 
Ah, como eu te adoro, como eu te quero, amor!... 

  
 Unindo a teoria à prática de leitura literária é que o trabalho do grupo de estudos sobre 
gênero, sexualidade e feminismo é encaminhado. 

 
Objetivos 

 
O GESFEM – Grupo de Estudos de gênero, sexualidade e feminismo, coordenado pela 

professora Doutora Marly Catarina Soares e criado em 2011, tem como objetivo estudar as teorias 
feministas a fim de desestabilizar e/ou desconstruir conceitos estáveis, unidades, “restrições” como a 
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criação da categoria mulheres, consequência do “status universal do patriarcado” que buscou criar 
laços em comum entre todas as mulheres através de uma pressuposição de subjugação, construindo 
o Outro (mulheres do terceiro mundo e do oriente) e desconsiderando o contexto de cada sujeito: 
classe, raça, etnia, idade e etc. (BUTLER, 2010, p.21).  

O planejamento, geralmente, divide-se em blocos nos quais são definidos os objetivos 
semestrais que são variados. Além disso, procura-se sempre desenvolver as teorias estudadas 
através da literatura que é, para a maioria dos membros do grupo, objeto de trabalho. O trabalho se 
baseia nas três vertentes da teoria feminista: francesa, americana e anglo-saxã; autoria feminina 
discutindo a autoria das Cartas portuguesas (obra que gerou muitas discussões em torno do tema); 
Raça e sexualidade, visto que a raça é um dos fatores que, segundo Weeks (2010), modelam a 
sexualidade interferindo diretamente no modo como vemos e classificamos o Outro, pois é uma 
identidade igualmente excludente que se afirma também pelo processo de diferenciação. E por fim, a 
Teoria Queer, uma vertente das teorias feministas que busca analisá-la com o intuito de libertá-la de 
seus próprios grilhões. 

 
Metodologia 

 
Os encontros ocorrem uma vez a cada 15 dias. A escolha dos textos teóricos bem como 

dos literários são feitas em conjunto, por todos os membros do grupo. As leituras e discussões são de 
responsabilidade de todos. Antes de os estudos serem iniciados, ocorre uma reunião na qual os 
objetivos de cada semestre são definidos, desenvolvendo um cronograma, como o ilustrado a seguir 
referente ao segundo semestre de 2012: 

 
1º BLOCO - Crítica Feminista 
Textos Teóricos: 
“Crítica Feminista” – Lúcia Zolin 
“Um Teto Todo Seu” – Virginia Woolf 
Romance: “Orlando” – Virginia Woolf 
Filme: “As Horas” 
 
2º BLOCO – Literatura de Autoria Feminina 
Textos Teóricos: 
“Literatura de Autoria Feminina” – Lúcia Zolin 
“Lendo como mulher” – Jonathan Culler 
“Feminismo e Literatura no Brasil” – Constância Duarte 
“Feminismo e Literatura” – Zahide Muzart 
“Crítica Literária e Estratégias de Gênero” – Vera Queiroz 
“Como e porque somos feministas” – Simone Schmidt 
“Escribir como mujer” – Peggy Kamuf 
Contos de Clarice Lispector: A criada, O ovo e a galinha, O primeiro beijo, Encarnação 
involuntária, Felicidade clandestina, Cem anos de perdão. 
Cartas Portuguesas de Mariana Alcoforado 
Filmes: “A Duquesa” e “Preciosa”. 
 
3º BLOCO – A mulher escritora no século XIX 
Textos Teóricos: 
“Otramente: lectura y escritura feministas” – Marina Fe 
“Teoria Literária Feminista” – Toril Moi 
“A Crítica Feminista no Território Selvagem” – Elaine Schowalter 
Novela: “Orgulho e Preconceito” – Jane Austen 
Filmes: “Orgulho e Preconceito” e “Amor e Inocência”. 
 
 

Resultados 
 
No decorrer dos encontros, as atividades de análise desenvolvidas são voltadas às teorias 

citadas, o que propicia o aprimoramento das pesquisas na área. Dentre as análises, foram realizadas 
leituras de contos da autora Clarice Lispector, que abre a fase feminista de afirmação da voz “fêmea”, 
da mulher que assume o falo, posicionando-se como sujeito. Cada membro desenvolveu a análise de 
um conto da autora nos quais as personagens passam por reflexões e mudanças interiores, através 
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de situações cotidianas que transformam suas subjetividades. Analisou-se coletivamente o romance 
Orlando, de Virginia Woolf, no qual o protagonista que já possuía características físicas pertencentes 
ao gênero feminino, após 7 dias dormindo, transforma-se em uma mulher. Esse processo de 
renascimento da personagem proporciona a seguinte reflexão: Qual a identidade de gênero de 
Orlando? Agora, sua identidade é feminina por conta da transformação de suas características 
físicas, sua genitália? Por isso a incessante busca da personagem por uma estabilidade, pois a 
instabilidade e indefinição de sua identidade de gênero faz com que busque uma verdade sobre seu 
ser, um lugar seguro e estável. O ponto seguro que Orlando busca é representado simbolicamente no 
romance pela imagem do carvalho na propriedade da personagem. Durante todo o desenvolvimento 
da narrativa, Orlando escreve um poema sobre a árvore (por natureza, símbolo da força e da 
resistência) e tenta termina-lo. De modo que não consegue finalizar tal poema, percebe-se, 
aconchegada aos pés daquele carvalho, que sua busca por estabilidade nunca cessará. 

Em “Cartas Portuguesas” de Mariana Alcoforado, foram analisadas em duplas as quatro 
cartas, que no decorrer dos séculos foram atribuídas à autora. Nelas, percebe-se um tom paradoxal, 
de amor e de ódio que é uma idealização muito comum do período romântico. A base teórica que 
atribui a autoria à Mariana Alcoforado é o texto produzido por Peggy Kamuf, Escribir como mujer. 

 
  

Conclusões 
 
Como extensão do trabalho, o grupo participará do evento internacional Fazendo Gênero 10 

– Desafios atuais dos feminismos, que ocorrerá em Florianópolis / SC, em setembro, no qual 
publicaremos 3 artigos. O projeto continua durante o ano letivo de 2013, com previsão de início para 
o segundo semestre.  
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